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ett litet förord 
Tack för att du vill spelleda "Ska du snacka, din jävel?"! Det är vår förhoppning att 
det här är ett annorlunda scenario. Ett av huvudsyftena är att det skall vara ett roligt 
scenario, där man efter spelpasset slipper känna sig nedtyngd, utan istället kan se 
tillbaka och le. Ett annat syfte är att skildra en annorlunda spelmiljö och karaktärer. 
I det här scenariot är det främst karaktärerna som lyfter händelserna och inte de 
dramatiska effekterna som är inbyggda i historien. Det är alltså nästan helt och 
hållet upp till spelarna vart de vill föra scenariot. 
 Detta kanske ställer stora krav på dig som spelledare och innebär kanske en 
hel del improviserande men det är vår förhoppning att du klarar av detta galant. 
Det är tolkandet av karaktärerna som står i centrum i "Ska du snacka, din jävel?", 
detta tolkande utgör huvudkriterium för bedömningen av spelgruppens insats i den 
turnering som scenariot utgör. Vi hoppas att ni själva får roligt, och om ni har 
frågor är det bara att tala med oss. 

 
Andreas Vesterlund  Daniel Forsman 
Jungmansgatan 31E  Parmmätaregatan 16c 
413 11 Göteborg  417 04 Göteborg 
031 209314   031 227276 
fishwalk@hotmail.com daniel.forsman@telia.com 

 
 

”ingen hals...” 
 ”Ska du snacka...” är baserat på vårt Gothcon-scenario från 1999, ”Ingen hals 
och ful som fan”. Det är löst baserat på den amerikanske författaren Charles 
Bukowskis böcker, och handlar om fyra alkisar som råkar komma över en väska full 
med pengar. Det vi främst ville med det scenariot var att återskapa något av den 
lösa, avslappnade stämning som finns i många av Bukowskis berättelser. 
 I korthet utspelade sig handlingen så, att karaktärerna råkade få tag på väskan 
ute på galoppbanan, ungefär samtidigt som den lokala maffian blev av med en 
väska med kokain. Först festade då alkisarna ganska hårt, men när det började dyka 
upp maffiakillar som frågade runt efter en väska, blev de lite mer försiktiga. Senare 
fick maffian mer konkreta tips om att karaktärerna nyligen fått ovanligt mycket 
pengar, och sökte upp dem i deras hem. Där lämnade en del spelgrupper pengarna 
till maffian, andra inte. I vilket fall fick de dagen därpå reda på att killen som snott 
maffians väska med knark hade hittats. Och så slutade det. 
 
 I ”Ska du snacka...” vill vi skildra maffians sida av den här historien. 
Stämningen är ungefär den samma, rätt lugn och avslappnad. Fast lite mera 
italiensk. Och det är inte kontakten med alkisarna som är det centrala, de är bara 
bifigurer som dyker upp rätt kort vid ett par tillfällen. 
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historien i korthet 
Scenariot börjar med att karaktärerna sitter i en bil utanför en lagerlokal. De 

har fått i uppgift att hämta förra veckans beskyddarpengar som är försenade. Efter 
en del mindre bekymmer får de pengarna och beger sig till sin boss, Fat Tony, för 
att lämna över dem till honom. På Luigi’s, den restaurang som fungerar som bas för 
den lokala maffian, träffar de gamla bekanta, förhör sig om saker som hänt i staden 
och mellan de olika familjerna. De spenderar kvällen på restaurangen ätande god 
mat, drickande gott vin tillsammans med goda vänner. 
 Morgonen efter träffas alla hemma hos Louie för att äta frukost, träffa hans 
mamma, tre söta systrar och få upp honom i tid. Efter frukost beger sig sällskapet 
ned till restaurangen igen. Väl där får de reda på att någon snott en väska för Fat 
Tony. De ombeds hålla ögonen öppna efter denna väska och beger sig ut till sina 
kvarter för att leta efter den. De drar runt på några krogar och klubbar innan de 
slutligen får ett tips från en jobbig och pratglad alkis. 

De beger sig till den adress som de fått och traskar in i huset. I trappan 
passeras de av en kille som är vagt bekant. Han tilltalar dem på ett inte alltför 
respektfullt sätt, tumult uppstår, och mannen råkar falla nedför trappan för att bryta 
några ben och sin nacke. Våra vänner måste nu göra sig av med liket. Kanske söker 
de igenom hans fickor, eller går in i hans lägenhet. De kan inte riktigt minnas 
varifrån de känner igen honom. Efter att hängt runt en stund, kanske gömt ett lik, 
beger de sig iväg. Kvällen fortsätter. 

Nästa gång de kommer till Luigi’s ser de ett foto på killen som de råkade ha 
ihjäl, omkramad av chefen. De får reda på att någon har fixat chefens brorson, det 
är uppenbarligen honom de råkat ha ihjäl. Man misstänker en konkurrerande 
maffiafamilj och ett möte har arrangerats. Karaktärerna följer med som eskort åt sin 
chef. På mötet svär den andra familjen sig fri men lovar att göra allt de kan för att 
finna de skyldiga.  
 
 Efter mötet fortsätter ordningen. Folk är ute och snokar efter väskan och 
info om vem som fixat chefens brorson. Karaktärerna drar runt som de andra. När 
de befinner sig på en klubb får de tips om att några alkisar fått jäkligt mycket 
pengar nyligen. De börjar dra sig mot alkisarnas ställe, men innan de kommer fram 
dyker ett par killar från den andra familjen upp och ställer lite frågor. De har 
tydligen pratat med någon som sett dem i närheten av stället där de dumpade liket. 

Slutligen kommer de fram till alkisarnas ställe, knackar på och frågar ut dem. 
Beroende på hur de agerar och frågorna som de ställer kan de få en massa pengar i 
en skokartong. Nöjda beger de sig ned till chefen för att lämna tillbaka dennes 
pengar. Väl nere på restaurangen blir chefen lite förvånad, men glad naturligtvis. 

Inte nog med att han har fått en massa pengar. Han har även fått reda på att 
det var hans brorson som hade stulit hans knark (som låg i väskan) och tycker nu 
att det är helt okej att han redan är död. Beroende på hur spelarna reagerar på detta 
kan scenariot sluta på två vis. Antingen håller de tyst, eller så säger de som det är 
och hoppas på att de oväntade pengarna och brorsonens brott mot familjen är 
tillräckliga skäl för att slippa sitt straff. Vilket det naturligtvis inte är! 
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din roll som spelledare 
 Det viktiga i det här scenariot är egentligen inte de handlingar spelarna utför. 
Det spelar faktiskt nästan ingen roll vad spelarna gör, det finns ett par saker som de 
garanterat kommer att råka ut för, men resten är upp till dem själva. Det vi vill göra 
är att förmedla en stämning. Det vi söker är den stämning som finns i vissa 
maffiafilmer, som handlar mer om de maffiakillar som befinner sig närmare botten i 
hierarkin än toppen. De som inte har något direkt inflytande på beslut som fattas, 
och som inte har mycket annat att välja på än att lyda order. 
 Inte så att de känner sig maktlösa, utan mer att de lever sina egna liv i det här 
systemet, trivs rätt bra i sitt sammanhang, och gör det bästa av sin ställning. Allt är 
rätt lugnt, solen skiner, det är alldeles för varmt, och livet är rätt skönt att leva även 
om man måste nita nån kille åt bossen lite då och då. Vi vill få spelarna att agera 
mot varandra i den här stämningen, att spela ut de här karaktärerna mot varandra 
på ett trovärdigt sätt, samtidigt som de också har roligt. 
 Din främsta uppgift som spelledare är alltså att få denna stämning att framstå 
så tydligt som möjligt för spelarna. Förstår de förutsättningarna på det sätt vi avsett 
kommer förhoppningsvis scenariot att bli ganska lyckat. Det är inte fel att ha sett 
lite maffiafilmer. ”Casino” och ”Donnie Brasco” funkar. Maffian i Woody Allens 
”Kulregn över Broadway” ligger väldigt nära det vi vill åstadkomma. 
 
 Vi har formulerat det mesta i scenariot ganska löst. Det är därför mycket upp 
till dig som spelledare att improvisera kring de ramar vi ställt upp. Ha den 
övergripande stämningstanken i bakhuvudet, följ ramarna hyfsat, och tolka det hela 
som du själv tycker verkar vettigt. Den enda händelse som egentligen är helt 
nödvändig är den där karaktärerna råkar ha ihjäl Fat Tonys brorson. Övriga 
händelser går att ha med, flytta på eller hoppa över om det behövs, bara du följer 
huvuddragen i scenariot. 
 Hela händelseförloppet utspelas över ungefär fyra dagar, förutom den ovan 
nämnda händelsen är det ganska mycket upp till spelarna att göra vad de vill. Det är 
viktigt att de inte känner sig styrda. 
 
 För att scenariot ska fungera, och flyta ungefär så som vi planerat, är det 
viktigt att spelarna uppfattat sina karaktärer på rätt sätt. Det är upp till var och en av 
dem att göra sin egen tolkning av respektive karaktär, men det finns vissa 
grunddrag som det är nödvändigt att de har klart för sig för att kunna göra en bra 
tolkning. Du måste därför i scenariots början se till och kolla av att var och en 
förstått sin karaktär. Tala innan scenariots början enskilt med varje spelare och kolla 
så att hans / hennes övergripande uppfattning av karaktären stämmer med din. 
 Det finns tre viktiga förhållanden som spelar stor roll för att scenariot ska 
fungera. Se till att förklara dessa ordentligt för spelarna innan scenariots början. 
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karaktärernas förhållande till varandra 

 Karaktärerna har känt varandra länge, de är goda vänner. De vet alla att 
pengar kommer och går, men oavsett hur mycket pengar man har finns alltid de 
andra killarna kvar. Man sviker inte sin polare i första taget, näst efter blodsband är 
Familjen det viktigaste som finns. När det gäller polarna behöver man inte hålla 
uppe sin hårda fasad på samma sätt som mot andra. Man nitar inte en polare bara 
för att han drar ett dåligt skämt om ens mamma, även om man blir rätt irriterad. 
 

 karaktärernas förhållande till maffian 

 Karaktärerna vet sin plats i organisationen. De vet att det inte är deras sak att 
ta alltför mycket egna beslut om vad som ska göras, vem som ska få stryk eller om 
någons butik ska vandaliseras. De har koll på vilka som står över dem i hierarkin, 
och aktar sig för att förolämpa dem, eller göra något som misshagar dem. De vet att 
om man gör något som Fat Tony inte gillar, är det lätt att man försvinner en mörk 
natt i hamnen, för att aldrig synas igen. Lojalitet mot Familjen är inte bara en 
hederssak, det är ren överlevnadsinstinkt. 
 

 karaktärernas förhållande till våld 

 Det här är kanske den viktigaste punkten. Om spelarna missuppfattar hur 
karaktärerna använder och förhåller sig till våld, finns det en stor risk att de spelar 
över och börjar nita och skjuta folk för minsta småsak. Och då tappar vi hela den 
lugna grundstämningen i scenariot. De här männen använder våld för att utföra sitt 
arbete, men de njuter inte av det. Det är bara något de gör, en del av vardagen, men 
om de kan nå sitt mål genom hot och antydningar känns det betydligt bättre. 
 Den ende av dem som någonsin dödat en människa är Elmo, och då bara en 
gång i hans ungdom. Det är viktigt att du får dem att förstå, i de enskilda samtalen 
med respektive spelare innan scenariots början, att det skulle vara ett väldigt stort 
steg för dem att döda någon, och att det är något de inte alls vill göra.  
 Som sagt, detta är saker du som spelledare måste framhålla väldigt tydligt 
innan ni börjar spela. 

 

val av karaktärer 
 Spelarna väljer karaktär genom fyra olika matrecept. Låt dem läsa igenom alla 
recepten, och välja det de gillar bäst, dela därefter ut karaktärerna till respektive 
spelare. Nummer 1 motsvarar Louie, nr 2 är Sonny, nr 3 är Pio, och nr 4 är Elmo.  
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stämning & tidsanda 
Scenariot utspelar sig på exakt samma plats och under samma fyra dagar som 
”Ingen hals och ful som fan”, vårt Gothconscenario från 1999. Det var löst baserat 
på Charles Bukowskis romaner och noveller, och ”Ska du snacka...” är bitvis 
samma händelsekedja, sedd ur maffians perspektiv.  
 Trots att detta scenario utspelar sig i början av 60-talet är det ganska löst 
bundet i tid och rum. Scenariot utspelar sig i utkanterna av någon amerikansk 
storstad på västkusten. Årstiden är varm sensommar. I det område där karaktärerna 
bor lever lite blandat folk, både vit och svart underklass, samt en hel del italienare. 
Här pågår ingen rasdiskriminering och om man bortser från en och annan "black 
panther" ser man inte så mycket av medborgarrättsrörelsen. 
 Det är mycket upp till dig själv hur mycket av tidsandan du vill försöka få 
med. Det finns ingen större ansträngning från vår sida att försöka skildra 
underklassen i 60-talets USA. Vi tycker bara att det är en schysst miljö att placera 
saker i, en miljö där en stor del av Bukowskis texter utspelar sig. Tänk dock lite på 
vad som kan göra att tidsbilden förstörs. Folk hade till exempel inte CD-spelare, 
datorer och mobiltelefoner på 60-talet. 
 Tänk igenom miljöerna så att du kan ge en bild som passar in i den stämning 
vi vill förmedla. Vi vill att spelarna ska uppleva en slags solblek vardag, ett liv där 
allting trots diverse praktiska problem flyter ganska lugnt. Inga storslagna miljöer, 
inte överdrivet actionfylld handling, utan en ganska sunkig men ändå relativt schysst 
vardag. 
 

omgivningarna 
 Karaktärerna rör sig sällan utanför området kring de kvarter där de bor, och 
där de jobbar. De är ansvariga för att driva in pengar från de lokala affärsrörelserna 
i området, ibland skickas de iväg ner till hamnen eller något industriområde på 
liknande uppdrag. Ibland får de åka ut till nån ödetomt eller soptipp för att dumpa 
ett eller annat. 
 Husen i området är som mest fyra-fem våningar höga, många bara ett par 
våningar, mestadels slitna trähus. Här och var ligger en risig ödetomt. Det finns en 
del barer, alla små kvartersbarer med sina egna stamkunder, och några små affärer. 
Man får lätt ett intryck av att de här kvarteren på något sätt givit upp. Folk verkar 
inte bry sig så mycket om nånting, särskilt inte i den här värmen. 
 Det är sensommar, soldisigt och hett. Gatorna är dammiga och ofta ganska 
tomma. Många som bor här är arbetslösa, de tar det lugnt och håller sig inomhus 
under dagarna. I den lilla parken mitt emot hotellet har gräset bränts gulbrunt av 
solen, de fem luggslitna träd som står där ser rätt dystra ut. I gränderna står 
överfulla soptunnor, och här och där ligger skräp och bråte. 

 
 lägenheterna 

 Alla karaktärerna utom Louie bor i varsin lägenhet, alla i olika byggnader. 
Sonny och Pio har billiga, rätt sunkiga ställen med gemensam toalett i korridoren, 
där man inte tillbringar mer tid än man är tvungen till. Elmo har, med arvet från 
Aldo, skaffat ett lite fräschare ställe, som ligger i ett inte lika förfallet hus. 
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gyllene hornet 

 På hörnet under Sonnys lägenhet ligger baren Gyllene Hornet. Det är ett 
riktigt taskigt ställe, hälften av alkisarna som hänger här verkar i stort sett bo här. 
Karaktärerna skulle aldrig sätta sin fot här om de inte var tvungna ibland, för att 
samla in pengar av ägaren och bartendern, Joe. Han har också bra koll på vad som 
händer i kvarteret, letar man efter någon  kan det vara värt att betala honom lite för 
upplysningar. Här hänger också ofta karaktärerna från ”Ingen hals...”, som våra 
karaktärer kommer att träffa på under scenariots gång.  

 
 ali's drugstore 

 Bredvid Gyllene Hornet ligger Ali's Drugstore, en liten, dålig butik med ett 
värdelöst sortiment. Enda fördelen är att det är öppet till midnatt, och att det finns 
ganska billig sprit av varierande kvalitet. Karaktärerna handlar här så sällan det går. 
Ali är dock en trevlig kille av okänt österländskt ursprung, och han betalar alltid sin 
beskyddaravgift till Fat Tony i tid, när karaktärerna kommer för att samla in. 
 

 lorenzo’s 

 Hit går karaktärerna alltid för att handla mat. Särskilt Louie är en stadig kund, 
och han är god vän med Lorenzo själv, en medelålders man i vitt förkläde med ett 
midjemått som till och med överträffar Louies. Här finns alltid färska grönsaker och 
frukt, örter och kryddor. På trottoaren står ett par stolar, markisen kastar en 
välbehövlig skugga. 
 

 luigi’s 

 Åtminstone en gång per dag går karaktärerna ner till Luigi’s. Det är en liten 
restaurang som ser ut att ha funnits här sen tidernas begynnelse, väldigt välskött 
och ombonad, rödvitrutiga dukar och träpanel. I baren står Luigi själv, en 
medellång, tunnhårig äldre man som i stort sett alltid verkar vara på bra humör. 
 Det här är knutpunkten för den lokala maffian. Fat Tony finns i sitt vanliga 
bås, där han ägnar dagarna åt att ta emot sina underhuggare, kolla av hur saker går, 
äta pasta och prata om livets väsentligheter. Vi bordet intill sitter Ambrogio, hans 
närmaste man. Det är med honom man sköter det rent praktiska, lämnar över 
pengar och tar emot order. 
 Här finns alltid en blandad samling maffiakillar av olika nivåer, och man får 
höra olika rykten om det senaste som hänt inom organisationen och i området. 
 

 klubben 

 I ett slags lagerlokal i en gränd nära Luigi’s ligger den klubb där karaktärerna 
ofta spenderar sina kvällar med att dricka och spela kort och tärning. Inredningen 
är enkel, här finns en bar och några bord, ibland står papplådor med stöldgods 
uppstaplade längs väggarna. Här finns alltid gott om polare att snacka med, och 
dessutom ett varierande antal unga killar som inget hellre önskar än att få börja 
jobba i organisationen. Det var på det sättet som karaktärerna själva först kom med, 
genom att servera drinkar och springa ärenden här. 
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louies hem 

 Louie bor i ett litet hus i villakvarteren, ganska nära de andra karaktärerna. 
Här finns tätt packade trähus i två våningar, alla med varsin minimal trädgård och 
bakgård. Det är alltså inte frågan om några särskilt fina villor, men ändå bra mycket 
bättre än de andra karaktärernas lägenheter. 
 På övervåningen ligger sovrummen, på nedervåningen vardagsrum och kök. 
Det är i köket husets innevånare; Louie, hans mor och hans tre systrar, Claudia, 
Ana, och Marietta, oftast befinner sig. Det här är också en fast punkt för de övriga 
tre vännerna. Ända sedan de var unga har de samlats här, suttit i timmar runt det 
stadiga köksbordet och ätit och snackat. Fortfarande bjuder Louie ofta på middag, 
och ännu oftare äter de alla fyra frukost här. 
 Louies mor är en rätt kort, fet kvinna i övre medelåldern. Hennes långa hår, 
uppsatt i en knut i nacken, börjar gå från svart till grått. Hon klär sig i mörka kläder, 
långa kjolar, och styr med fast hand över hemmet. Hon har också ett starkt 
inflytande över Louie, och kan vara väldigt bestämd mot honom. 
 
 Claudia, 17 år, går fortfarande i high scool och är ganska blyg inför Sonny, 
Pio och Elmo. Marietta, 24, läser till lärare på universitetet, och är inte hemma 
särskilt mycket. Ana, 22, är den syster som haft mest kontakt med karaktärerna. 
Hon har träffat Pio i hemlighet i ungefär ett halvår för ett tag sedan, men slutade 
med det då hon var rädd att Louie skulle komma på dem. Dessutom hade hon en 
väldigt kort affär med Elmo under samma period. Nu hänger hon ibland med olika 
killar, men har ingen fast pojkvän. 
 Hon är den som orsakar störst problem för Louies överbeskyddande sinne, 
då hon ju inte går i skolan, och inte heller har något fast jobb, utan kan tänkas göra 
vad som helst under dagarna, såvida hon inte hjälper mamma med hushållet. 

 
 bar zero 

 Bar Zero är en klubb med en konstig blandning av collegeungdomar, alkisar 
och allt möjligt annat folk. Man håller poesiuppläsningar här ibland, till exempel på 
lördagskvällen i vår historia. Lokalen är ganska stor, med flera rum, en liten scen, en 
lång bar och dansgolv. Mycket svart, speglar och dämpad belysning. 
 Det är förmodligen här karaktärerna träffar på Eddie, som leder dem vidare 
först till Tonys brorson, och sedan till alkisarna. Han hänger här ofta, när han inte 
är på Gyllene Hornet. 
 Killen som läser dikter på lördagskvällen heter Henry Chinaski. Han är en 
rätt ful kille i 50-60-årsåldern, en sliten alkistyp som försöker livnära sig på sin 
poesi. Han är grovt byggd, har nästan ingen hals och går på ett bredbent, vaggande 
sätt. Han är oftast rätt packad, och bär omkring på ett skulpterat huvud, som 
uppenbart föreställer honom själv. (Han är en sorts central gestalt från ”Ingen 
hals...”). 
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viktiga karaktärer 
 fat tony 

 Tony är en fet(!) man i 60-årsåldern. Han är ingen höjdare i organisationen i 
stort, men han är boss över det område karaktärerna lever i. Han har kämpat sig till 
den platsen med list och våld, och under tiden vunnit respekt från alla som känner 
till honom. Han har koll på allt som händer i området, det är han som bestämmer 
vad som ska göras. 
 Alla är väldigt försiktiga med vad de säger till honom, och aktar sig för att 
säga emot honom. Ingen kallar honom ”Fat” så att han kan höra det. Han ger 
väldigt sällan direkta order, allt praktiskt går genom hans närmaste man, Ambrogio. 
Tony finns så gott som alltid i sitt bås längst in på Luigi’s, och är alltid noga med att 
förhöra sig om folks familjemedlemmar och liknande när han samtalar med någon. 

 
 ambrogio 

 Vid bordet intill Tonys sitter Ambrogio, som tar hand om de praktiska 
sidorna av affärerna. Han är en ganska lång, smal kille med skarpa ansiktsdrag. Han 
är mycket effektiv, rakt på sak, och ingen som man vill ha bråk med. Han är just 
den person som behövs för att Tony ska kunna ta det lite lugnt och lita på att saker 
ändå blir gjorda. 

 
 marco 

 Marco är en kille i karaktärernas ålder, rätt stilig med krulligt, svart hår. Han 
är på samma nivå som dem i hierarkin, och du kan använda honom som en sorts 
länk till maffiavärlden. Han är en ganska lös kille, pratar gärna om olika schyssta 
eller dåliga saker som hänt honom på under nåt jobb, drar historier och snackar 
mycket skit. Karaktärerna kan träffa honom på Luigi’s, han kan berätta om skvaller 
och rykten, kanske komma med tips. Om spelarna kör fast på något sätt, rollspels- 
eller handlingsmässigt, är han en bra kille att lägga in. 

 
 ana 

 Louies syster Ana kan vara bra för att få igång lite konflikter i gruppen, om 
det behövs. Både Pio och Elmo är intresserade av henne, och Louie är väldigt 
överbeskyddande. Han låter knappt någon kille ens titta på henne, och kan bli 
upprörd över minsta antydan om vad hon egentligen har för sig. Du kan låta någon 
på Luigi’s göra en lätt anspelning på hennes och Pios förhållande, eller låta henne le 
lite extra mot Elmo hemma hos Louie. 
 Nu är hon ju dessutom ute ganska mycket på kvällarna, trots att Louie inte 
vill det, och träffar en del killar. Hon är en smart flicka, hon har koll på hur hon kan 
spela ut de män hon umgås med mot varandra och mot Louie, för att få lite mer 
frihet i sin annars ganska kontrollerade värld. 
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calvino, sonnys bror 

 Calvino är storebror till Sonny, och betydligt mer lyckad. Han är en sorts 
favorit hos Fat Tony, och är oftast ute på olika uppdrag. Karaktärerna träffar på 
honom ganska sällan, och han står betydligt högre än dem i hierarkin. Han har en 
lite lätt överlägsen och beskyddande attityd mot Sonny, som dessutom står i skuld 
till sin bror. Calvino använde sitt inflytande hos Tony en gång när Sonny gjort bort 
sig rejält, och räddade hans liv. De vet båda att om Sonny gör något dumt igen, 
kommer det att gå illa för Calvino också. 
 Calvino kan ringa eller dyka upp i ett stressigt läge, om du vill öka pressen på 
Sonny ytterligare lite grann. Han vill ju absolut inte berätta för sin bror till exempel 
ifall han skulle råka ha ihjäl Tonys brorson... 

 
 potenza-familjen 

 Den närmast rivaliserande maffian är Potenza-familjen. Ända sedan Sal 
Potenza sköt Fat Tonys bror, det är länge sen nu, har det till och från rått mer eller 
mindre krig mellan familjerna. Nu har det varit lugnt ett tag, men på senare tid har 
Potenzas börjat ge sig in på Tonys område, kapat en del lastbilar med smuggelgods 
och liknande. Tony vill dock helst göra upp detta utan våld, och ingen av familjerna 
tjänar egentligen på ett krig. 
 Karaktärerna vet att de bör akta sig för att ta kontakt med Potenzas om de 
inte får order om det, såna saker ligger över deras nivå. Det är bra att lägga in lite 
olika rykten om det här när de träffar folk på Luigi’s, för att ge en känsla av vad 
som händer i stan. 

 
 alkisarna 

 Karaktärerna i ”Ingen hals...” var fyra alkisar vid namn Ron, Louie, Robert 
och Peter. De första tre är vita, Peter är svart, alla är i undre medelåldern och rätt 
sunkiga killar. De har fått tag på en väska full med pengar på galoppbanan, och det 
är bara ett sammanträffande att maffian också nu blivit av med en väska, fast med 
kokain. 
 Alkisarnas pengar kommer från ett fixat lopp. Ron besöker toaletten på 
galoppbanan, och när han tvättar händerna kommer en välklädd man in, och har 
bråttom in på toaletten. I sin iver ställer han ifrån sig sin snygga portfölj, Ron 
plockar den och går. Senare blir mannen påkörd av en bil på parkeringen och dör. 
Detta är den historia alkisarna kommer att berätta om karaktärerna får dem att ge 
dem pengarna. 

 
 eddie blankenship 

 Eddie är den person som leder karaktärerna till de fyra alkisarna i letandet 
efter väskan. Han är en rätt misslyckad, alkoholiserad man i 30-årsåldern med 
begynnande flint och en sliten, blå nylonkostym med för korta byxben. Han är rätt 
desperat efter att få nya vänner, snackar otroligt mycket skit och är allmänt 
påträngande. 
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händelserna 
 Scenariot är alltså uppbyggt kring ett antal hyfsat fasta scener. Du behöver 
inte följa dessa exakt, men här är en beskrivning av den händelseföljd som ligger 
närmast den historia vi tänkt oss. 

  
 ”du vet… en olycka händer så lätt” 

Den här scenen finns med för att spelarna ska få en chans att känna på sina 
roller och relationerna dem emellan. 

Karaktärerna har fått i uppdrag att åka ned till ett lager i hamnen för att 
hämta pengar. Ägaren till lagret, Gerald, sysslar med import och export av det 
enklare slaget. Han har vid ett tillfälle köpt ”beskydd” och även lånat pengar av 
Tony. Nu ligger han mycket efter med betalningen. Anledningen till att han hamnat 
så långt efter är en serie av kapningar. Geralds transporter till Mexico har gång på 
gång kapats av den andra maffiafamiljen i staden och han drivs nu allt närmre 
ruinens brant. 
 

Lagerlokalen är stor, består i princip av ett rum, packlårar står uppstaplade 
överallt. I taket snurrar stora fläktar. Det är ganska svalt och skönt. Ingången till 
lokalen går via en lastkaj. På kajen står det lite tomlådor. Det är inte så mycket folk i 
rörelse och alla som verkar arbeta här har latinamerikanskt ursprung. De förstår inte 
speciellt mycket engelska. 

Efter att ha letat runt lite finner de Gerald i ett inglasat kontor längst in i 
lokalen. Han är en medelålders man, börjar bli lite gråhårig, är klädd i en vit skjorta, 
glasögon och svettas något enormt. Han känner igen karaktärerna. Han är till en 
början ansträngt skämtsam och glad, sedan ledsen och rädd. Han har inga pengar. 
Företaget är nästan bankrutt p.g.a. kapningarna. Men om han hotas tillräckligt 
mycket så kan han gå med på att tömma sin sons collegefond. De måste i sådana 
fall bege sig ned till "First National Bank", som ligger centralt. Någon gång under 
färden eller precis innan de går in där, kommer Gerald att försöka smita. Men när 
eller om spelarna får tag på honom så följer han med och tömmer kontot. 

 
 ”jag tänker hänga din brorsa mellan Lucky och Bugsy” 

När karaktärerna fått sina pengar beger de sig antagligen ned till Luigi’s för 
att lämna över dem till Tony. Bilen som de färdas i en är en lånebil. Man får låna en 
bil när man behöver en och då hämtas den ut vid Luigi’s. När de promenerar in på 
restaurangen möts de i dörren av den ständige vakten, Fabio. Han är trevlig och 
känner karaktärerna mycket väl. 

Väl inne i den halvfulla restaurangen ser de ett halvt dussin välkända 
människor. De pratar runt lite, får lite skvaller (se maffiarykten) och sätter sig sedan 
ned vid Ambrogio. Han sitter som vanligt och läser vid ett litet bord placerat strax 
intill det bås där Tony sitter. Han frågar sakligt hur det gått, om det uppstått några 
komplikationer osv. Om spelarna har pengarna så är han nöjd, om inte så gör han 
klart för dem att det är deras problem och ansvar att få fram pengarna. De får även 
i uppdrag att i nästa vecka se till så att Gerald skriver över företaget på Ambrogio 
eller någon annan familjemedlem om han inte kan betala då. 

När samtalet är klart får Sonny instruktioner att gå bort till Tony, som sitter 
och äter pasta. Tony är glad att se Sonny och hälsar honom med ett leende. Han 
frågar lite om hur det är med brodern, hur jobbet går och pekar sedan på väggen 
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över bordet, för på restaurangens väggar hänger det mängder med kort av mer eller 
mindre kända gangsters. Tony tänker nu sätta upp en bild på Sonnys bror, en stor 
ära. Men han har inte bestämt sig riktigt. Därefter är samtalet slut. 

Spelarna kan hänga kvar på Luigi's, träffa lite folk, eller så kan de hitta på 
något annat, t.ex. dra iväg och spela kort på klubben, som ligger runt hörnet. När 
kvällen lider mot sitt slut går de hem till sitt. 

 
 ”hitta den jäveln OCH den förbannade väskan…” 

Karaktärerna vaknar upp. Det är en strålande morgon. De tar sig antagligen 
gradvis över till Louies hus där de bjuds på frukost av dennes mamma. Modern är 
mycket förtjust i ”pojkarna”, ger dem beröm, goda råd och frågar om de vill ha mer 
av något. Mot Louie är hon mera överbeskyddande och sträng. Systrarna 
hänger runt lite i huset, så om spelarna vill prata med dem så går det bra. Speciellt 
Ana verkar hålla sig i köket när de är där. Efter frukost beger sig karaktärerna 
antagligen till Luigi’s för att få reda på vad som händer. 
 
Där är allt lugnt. Folk har inte börjat dyka upp än. Men i baren sitter ett välbekant 
ansikte, Marco, en gammal vän som befinner sig på samma nivå som de själva i 
Familjen. Han är mycket trevlig och berättar om lite allt möjligt, men även om 
kapningarna som den andra familjen utför och att detta börjar påverka de goda 
relationerna (se maffiarykten). 

Efter att pratat med honom en liten stund kallas karaktärerna bort till 
Ambrogio. Han är lugn och avslappnad som vanligt. Någon har stulit en svart 
portfölj av familjen. De är mycket angelägna om att få tillbaka denna. Portföljen 
innehåller knark, men Ambrogio får under inga omständigheter berätta detta 
för spelarna. Om de frågar efter innehållet så svarar han att de inte har med det att 
göra. De får i uppdrag att spana runt i sina kvarter och fråga efter folk som fått 
ovanligt mycket pengar eller om de hört något annat. Efter det korta samtalet beger 
sig spelarna iväg ut på stadens gator. 

Antagligen åker de runt lite grann och frågar folk, poliser, horor och 
utslagna.  Dock utan någon större framgång. De kanske besöker Gyllene Hornet, 
där det i och för sig finns fyra lodisar som haft mycket pengar kvällen innan, men 
som vunnit på galoppbanan. Någon gång under kvällen får de ett tips av en kille 
som heter Eddie Blankenship. Förmodligen träffar de honom på Bar Zero. 

Han är mycket påstridig, käftig och lite korkad. Han har helt enkelt inga 
vänner och fattar inte att karaktärerna inte har det minsta intresse av att vara vänner 
med honom. Han vet i alla fall en kille som bor i samma hus som honom, som fått 
mycket pengar. Killen är ganska nyinflyttad, klär sig flott och ser ut lite som en 
gangster (Eddie fattar inte att han själv pratar med ett par gangsters). Eddie ger 
spelarna adressen (observera att han måste övertyga dem om att den här killen är 
intressant) och de beger sig dit. 

 
 ”fan…satans…jävlar… hur dum får man bli?” 

Karaktärerna beger sig till adressen, ett fyravånings tegelhus. Killen skall bo på 3:e 
våningen i lägenhet 32b. De börjar gå uppför de branta trapporna. När de kommit 
halvvägs upp för den sista trappan möts de av en man som är klädd i blå kostym, 
vit hatt, blanka skor och med tydligt italienskt påbrå. Det är något bekant med 
honom men de kan inte placera honom. 
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Han går ned för trapporna och fram till karaktärerna. Han är mycket 
otrevlig, frågar vad fan de gör där och ber dem dra åt helvete. Vid något tillfälle 
knuffar han även till Pio. Mannens är mycket irriterad över att karaktärerna är där 
och vill verkligen sätta dem på plats. När någon av karaktärerna tar tag i honom 
eller bara ger honom en lätt knuff så kommer han att falla handlöst nedför trappan. 
I fallet bryter han flera ben och sin nacke. Kroppen ligger vid trappans botten och 
ser mycket död ut. 

Spelarna måste nu lösa problemet med liket. De kan ta sig in i hans 
lägenhet, som är spartanskt inredd och med mycket få personliga ägodelar. Han har 
en plånbok på sig, men inget ID-kort. Exakt hur spelarna löser problemet med liket 
är upp till dem. Om de gör det klantigt, så utnyttja deras klantighet. Ge dem mer 
problem. Det är meningen att denna situation skall vara stressande. Efter att de 
gjort sig av med liket så börjar kvällen att lida mot sitt slut. De är mycket trötta. 

 
 ”vi har ett problem” 

Karaktärerna vaknar upp på morgonen, äter frukost, antagligen hos Louie. 
Därefter beger de sig ned till Luigi’s. Tony kallar fram dem och beklagar sig för 
Sonny. Han har nu valt att hänga upp ett kort på sin brorson istället. Karaktärerna 
känner snabbt igen mannen, som på bilden kramas om av Tony, det är killen som 
de hade ihjäl igår. Tony frågar sedan hur det går med väskan. 

Spelarna ges här lite tid till eftertanke. Kanske vill de flytta på något eller 
bara tänka till. Men mitt på dagen så nås de av ett bud, antagligen Marco, som ber 
dem komma ned fort som fan till restaurangen. Väl där får de reda på att någon har 
haft ihjäl chefens brorson. Det finns vittnen som har sett något. De misstänker att 
den andra familjen ligger bakom mordet och har därför sammankallat till ett stort 
möte. Karaktärerna ombeds följa med på mötet som backup. 

 
 ”vi beklagar sorgen” 

Tony och resten av gänget trycker in sig i ett tiotal bilar och åker ned mot 
hamnen. Där inne i en stor lagerlokal står det redan ett tiotal bilar uppställda. Det är 
Potenza-familjen och dess överhuvud. De står uppställda i en halvcirkel framför 
sina bilar med sin gamle och korte ledare i mitten. Alla går ur bilarna och Fat Tony 
går fram till ledaren. Spelarna hör inte vad de säger men vid flera tillfällen vänder 
sig Tony om och tittar mot dem. 

Mötet tar slut och den andra familjen åker därifrån. Tony kommer fram till 
gruppen och berättar att Potenzas svär sig fria från mordet på hans brorsson och att 
de för att bevara freden skall göra allt de kan för att finna de skyldiga. Tony ger alla 
i uppdrag att finna dem som mördat hans brorsson och att hitta väskan. 
 

Spelarna ges här lite andrum. De får en möjlighet att tänka igenom hur de 
skall göra. Om de är lite slöa kan man slänga in Marco som hjälper dem att gå runt 
och fråga efter väskan. Efter att ha varit på ett par barer så får de ett tips om ett par 
killar som haft oväntat mycket pengar de senaste dagarna. De får en adress och 
beger sig dit för att kolla tipset. På väg dig upptäcker de att de är förföljda. Det är 
några killar från Potenza-familjen. De stannar vid tillfälle sin bil och går fram till 
spelarna. 

De har fått uppgifter om att karaktärerna varit i närheten av mordplatsen 
och ställer lite jobbiga frågor. De är inte intresserade av att haffa dem nu, men de 
gör väldigt klart för spelarna att de misstänker dem och att de är dem på spåren. 
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Om spelarna gör bort sig, säger emot sig själva eller erkänner något så kommer de 
att försöka ta dem. Men om spelarna håller huvudet kallt så kommer de undan. 

 
 ”han bara ställde den där, vad skulle vi göra” 

Om spelarna går upp till lägenheten som de fått tips om finner de där de 
fyra alkisarna. Dessa är ordentligt bakfulla och luktar ganska illa. Alkisarna har hittat 
en väska med pengar, de har nu förstått att pengarna antagligen tillhör maffian. Så 
de är lite skraja, men de berättar inte om pengarna så länge inte karaktärerna hotar 
dem rejält. 

De hittade pengarna i en väska som någon glömt på toaletten på 
galoppbanan (se Alkisarna och ”Ingen hals...”). Väskan har alkisarna gjort sig av med, 
men de har större delen av pengarna kvar i en skokartong. Med tillräcklig 
övertalning får spelarna pengarna. Om de beger sig till Luigi’s för att träffa Tony så 
är denne inte där, inte heller Ambrogio. Det är ganska tomt. Bartendern informerar 
spelarna om att det är ett nytt möte på gång och att det är underligt att de inte 
kände till det. Spelarna kan här göra som de vill. Men de kommer inte att få träffa 
Tony denna kväll, han är på ett långt möte med den andra familjen. Om spelarna 
bestämmer sig för att stanna kvar i staden så somnar de antagligen så småningom.  

 
 ”det var inte vårt fel, han trillade” 

 Karaktärerna vaknar upp, äter frukost som vanligt, när Marco dyker upp. 
Han vill att de följer med ned till restaurangen, speciellt Sonny. Väl nere på 
restaurangen är det ganska tunt med folk. Tony och Ambrogio sitter vid samma 
bord som alltid. Spelarna kommer fram och Tony hälsar på dem. Han pekar mot 
väggen, kortet med brorsonen är nedtaget. 

Beroende på hur spelarna agerar i denna situation så kan scenariot sluta lite 
olika. Om spelarna lämnar över pengarna blir Tony glad men lite överraskad. Han 
berättar att man kommit på vem det var som stal väskan från början, en väska som 
för övrigt innehöll kokain, det var hans brorsson. Man har fått tag på hans flickvän 
som berättat hela historien, och lämnat tillbaka väskan. Vem det var som fixade 
honom är dock ett mysterium. Vem det än är så är de i alla fall hjältar! 

Om spelarna berättar att det var de som fixade honom, blir Tony först 
ganska tyst, sedan ber han dem ta en liten åktur med honom (under vilken de 
dödas, familj är ju ändå familj). Men om de inte säger något så tar Tony fram ett 
nytt foto, ett foto med Sonnys bror på och hänger det på väggen. Han ber dem 
sedan att åka ned till Lorenzos och köpa lite soltorkade tomater. Scenariot är slut. 

 

extra uppdrag 
 För att scenariot inte ska sega ihop, och fastna i en enkel händelsekedja, kan 
det vara bra om Fat Tony eller Ambrogio ger karaktärerna något extrauppdrag nån 
gång under scenariots gång. Det kan handla om att hämta in pengar från en lokal 
handlare, eller att följa en av hans närmaste män som eskort till ett möte. Kanske 
behöver en lastbil med cigarretter hämtas någonstans, eller så har en kille just 
kommit tillbaka från en resa till Italien, och måste plockas upp på flygplatsen. Det 
är bra om du lägger in åtminstone något extrauppdrag, så att fokus i berättelsen inte 
hamnar entydigt på letandet efter väskan. 

 

maffiarykten 
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 När karaktärerna befinner sig på Luigi’s kommer de att träffa på olika polare i 
organisationen. Det finns alltid någon som kan berätta om det senaste som hänt i 
området. Det kan handla om allt ifrån småsaker, som att nån snott Ambrogios 
bilradio, till viktigare händelser, som att en högre kille blivit ihjälslagen. Och allt 
behöver inte vara sant heller. Även sanna händelser kan bli ordentligt överdrivna 
som rykten. 
 Nån gång under dagen när karaktärerna fått veta vem det är de haft ihjäl, 
efter att ha knuffat Tonys brorson nedför den där trappan, kan de få höra att 
brorsonen dött i värsta avrättningen, skjuten med trettio skott genom bröstet, mitt 
på öppen gata. 
 Här är några exempel på rykten som karaktärerna kan höra på Luigi’s. 
Brodera gärna ut dem ordentligt själv, hitta på egna. 
 

 exempel på rykten 

 Någon har kapat lastbilar på väg söderifrån till staden, med varor som tillhör 
Fat Tonys organisation. Man tror att det är den rivaliserande Potenza-familjen som 
ligger bakom. 
 Flavio, en kille som jobbat rätt nära Tony, har spelat bort en hel del pengar, 
och Tony har varit tvungen att sänka honom i hamnen. Tony var tydligen så 
förbannad att han tog hand om det personligen. 
 Sal Potenza, bossen för Potenzafamiljen, var den som hade ihjäl Fat Tonys 
bror för en massa år sen. Det är därför som det sedan dess har varit något av ett 
krig mellan de båda organisationerna. 
 Ambrogios syster har rymt till Mexico tillsammans med en latinokille, och 
Ambrogio är så förbannad att han förmodligen skulle slå ihjäl den förste som talar 
om saken. 
 Det finns en polsk kille i trakten som säljer de snyggaste italienska 
sidenkostymer man kan hitta, asbilligt. Ingen vet dock riktigt var han är. 
 Fabio, vakten i dörren till Luigi’s, blev utkastad naken på gatan av en tjej 
härom natten, och hon skrek saker om att han var impotent. 
 Luigi själv, bartendern, har träben från knäna och ner på båda benen. Det är 
säkert. Jag lovar. Jamen fråga honom själv då, om du inte tror mig! 

 
bonushändelser 

 Om scenariot går trögt, om spelarna inte är så bra på att spela mot varandra 
på egen hand är här några händelser att lägga in vid tillfälle för att få igång dem lite, 
och inte alldeles nöta ut Eddie. Rätt många handlar om pengar. Du ska absolut inte 
känna att du måste använda dem om du inte vill. Improvisera gärna egna istället. 

 
 kille som tigger 

 Det finns gott om folk i de här trakterna som inte har några pengar. Det finns 
också gott om folk som vill ha sprit. En rätt sliten man eller kvinna kommer fram 
till karaktärerna på gatan och tigger pengar. Eller så dyker någon upp på en bar och 
tigger drinkar. Det kan gärna vara nån som karaktärerna känner lite vagt, eller som 
påstår sig känna dem. 
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 gammal flickvän 

 Någon före detta flickvän till nån av karaktärerna dyker upp. Hon är rätt 
efterhängsen och jobbig. Hon vill kanske prata om vad det var som egentligen gick 
fel, eller så vill hon bara skälla ut den aktuelle killen. Kanske vill hon ha pengar. 

 
 kille som kräver tillbaka en skuld 

 Nån av karaktärerna är skyldig den här killen en mindre summa pengar. Nu 
har det gått ett bra tag och killen, som är en ganska bastant och stadig man, vill ha 
pengarna tillbaka. Han hotar med stryk och är svår att bli av med om man inte 
betalar honom. Han kan vara någon som står över karaktärerna i rang i maffian, 
och som man därför inte kan ignorera eller spöa upp. Han kan också ha med sig ett 
par underhuggare. 

 
 barn som vill hjälpa till 

 I kvarteren finns gott om småpojkar som inget hellre vill än att bli tuffa 
maffiakillar. De kan komma fram till karaktärerna och ställa frågor om deras 
klädsel, om de har några vapen, eller vad det gör för något. De vill säkert gärna 
hjälpa till med saker, springa ärenden eller köpa prylar. Och så vill de ha pengar. 

 
en syssling dyker upp 

 Någon av karaktärerna har en syssling som bor i Florida. Nu råkar han vara i 
stan, och får infallet att söka upp sin släkting, som han inte träffat på hur länge som 
helst. Han har ingen vidare koll på vad det är karaktärerna jobbar med, egentligen... 
 

värdelösa tips 

 Det finns gott om folk här som väldigt gärna vill ha pengar. Det kan dyka 
upp nån kille som erbjuder karaktärerna tips, till exempel om var väskan finns, och 
som vägrar att säga nåt innan han har fått betalt. Sen visar det sig att han inte hade 
minsta koll, och bara har hittat på alltihop. 
 

 mystiskt meddelande 

 En man som ser rätt väck ut, trasiga kläder, spretigt skägg och vinda ögon, 
kommer fram till killarna. Han muttrar något ohörbart, tittar sig nervöst omkring 
och ger dem en skrynklig lapp. Sen haltar han iväg så fort han kan, han är bra på att 
försvinna. På lappen står, med sneda bokstäver "Möt A. på hörnet Newton och 
White, kl. (en tid som för karaktärerna är inom en timme). Ta med G.G." Det är 
undertecknat "En vän". Hörnet ligger i närheten. Givetvis betyder det hela 
ingenting alls, killen är bara en aning bizarr, och ingen möter karaktärerna om de får 
för sig att gå dit. 
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händelseförloppet i korthet 
 Detta är en ungefärlig tidslinje, så att du kan hålla koll ungefär vad som kan 
hända när, och hur långt spelarna kommit i scenariot. 
 

 torsdag 

eftermiddag:  hämta pengar, sitter i bil, har fått information om vad de skall göra 
av SL 

  kväll:  restaurangen, lämnar pengar, möter familjen 
 fredag 

  förmiddag: frukost 
  lunch:  får uppdrag 
  eftermiddag: drar runt på barer 
  kväll:   drar runt på klubbar, får tips, har ihjäl chefens brorson 
 lördag 

  förmiddag: frukost 
  lunch:  får reda på vem killen de hade ihjäl var 
  eftermiddag: maffiamöte 

kväll:  får tips om alkisarna, Potenza-familjen dyker upp och frågar, möter 
alkisarna, får möjligen pengar 

 söndag 

  förmiddag: frukost 
  lunch:  lämnar över pengar, om de fått några, får reda på att det var 

brorsonen som stal väskan, och att det var kokain i den 
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saker att tänka på 
 Här är några punkter som det kanske kan vara lätt att glömma bort, men som 
är viktiga att komma ihåg; 

  Gå igenom karaktären enskilt med varje spelare innan scenariots 
början. 

  Gå igenom karaktärernas förhållande till varandra, maffian och våld. 

  Hoppa hellre över saker än att stressa på spelet. Det viktigaste är att 
spelarna knuffar Fat Tonys brorson utför trappan. 

  Haka inte upp dig på detaljer. Improvisera mycket, det väsentliga är 
helhetsbilden och stämningen. 

  Ta det lugnt, ha roligt, och tänk på farbror Bukowski. 
 
 

namn på folk och prylar 

 Det kan vara bra att ha lite namn att slänga in när karaktärerna möter folk. 
Här har du några exempel, och även lite namn på barer och mat. Hitta lika gärna på 
egna, men tänk på att det ska passa in hyfsat i tid och rum. 
 

mansnamn kvinnonamn efternamn butiker 

Joe   Elisabeth  McCoy  O´malleys 

Frank   Yasmine Bliss Hassan 7 - 11 

Roy Elaine Blackmill Ali´s Groceries 

Kenny Rosetta Calabria Steward Supermarket 

Stewart Kristen Lupo Westwood Minimarket 

Giulio Leona Dole  
Armanno Bianca Donatelli barer 

Silvio Leonora Fabrizio Golden nugget 

Lorenzo Elena Casale Opus 

Renzo Carlotta Gallo Little Nemo 

Roberto Teresa  Velvet Mine 

   The Mailman 
 

maträtter  
Pasta al Nero Bläckfiskpasta med skaldjursås 
Peppardelle alla Romana Bred bandpasta med oxfile, zucchini och pestosås 
Agnolotti Ripieni Riccotta- och spenatfylld pasta med valnötter, och 

pestosås 
Tagliolini al Salmone Laxpasta med hummersås 

Fettuccine al Pomodori Pasta med sås på tomat, vitlök och basilika 

Piccata Milanese Panerad skinka med tomatsås och pasta 

Fagotto Tomasino Fjärilskotletter med ost och tagiatelle 

Foccacia Bröd bakat med tomat, oliver, lök och kryddor 

Pasta Puttanesca Pasta med sås på tomater, sardeller och oliver 
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ingredienser till mat  

olivolja, gärna extra fin jungfruolja  
balsamvinäger  
vitlök  
örtkryddor som basilika, salvia, rosmarin  
pesto  
svarta oliver  
ost som mozzarella och parmesan  
ruccolasallad  
pinjenötter  
marinerade soltorkade tomater  

 
färsk pasta 
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karaktärer



 louie mascucci 
 

Det som andra människor förmodligen först ser hos dig är att du 
är fet. Eller inte bara fet, du är överhuvudtaget ganska storvuxen. 
Men fet. Det är inget som stör dig, du trivs bra med dig själv just 
som du är. God mat är något av det bästa som finns i livet. Och 
du njuter nästan lika mycket av att laga den som att äta den. Du 
är dessutom väldigt bra på att laga mat. Av alla människor i din 
bekantskapskrets är du den som lagar allra godast mat, möjligen 
med undantag då från din mor.  
 Folk kanske tjafsar ibland om att just deras ravioli är bättre 
än din på det eller det sättet. Men du vet precis vad som behövs 
för att uppnå den perfekta smaken. Det gäller att ha tålamod, att 
göra allt rätt, och att ha riktigt bra råvaror. Innerst inne vet alla 
du känner att när det kommer till matlagning är det du som har 
sista ordet.  

 
 Ja, förutom din mamma, då. Hon kan verkligen laga mat, 
och det är hon som har lärt upp dig. Du är den enda av er vänner 
som bor kvar hemma, trots att du är 27. Din far dog i en 
hjärtattack för ett antal år sedan, och nu är det du som är mannen 
i huset. Där bor också dina tre systrar, Claudia, Ana, och 
Marietta, 17, 22 och 24 år gamla. 
 De är alla mycket vackra, och du vet att män gärna tittar 
efter dem på gatan. Men jävlar, den man som rör nån av dina 
systrar kommer att få ångra den dag han föddes. Det är självklart 
att dina systrar ska gifta sig så småningom, men det ska skötas på 
rätt sätt. Du ser till att varje kille som kastar en blick efter dem 
förstår att titta är det enda de får göra, om ens det. Och det gäller 
till och med dina närmaste vänner. Du har nog sett hur de 
sneglar på Ana ibland. 
 Dina systrar jobbar en del då och då, men mestadels är det 
ditt ansvar att försörja familjen. Det gör du gärna, familjen är det 
viktigaste som finns i livet. Visst har det funnits kvinnor i ditt liv, 
men till sist har du ändå alltid tvingats till ett val. Och din mor 
och dina systrar älskar du över allt annat på jorden, så den kvinna 
som vill vinna ditt hjärta får anpassa sig efter det. 

 
 Huset är inte så stort, men man kan verkligen känna att det 
är ett hem. Särskilt då i köket. Här står nästan alltid mat på 
spisen, ända sedan ni var barn har du och dina vänner haft den 
här platsen som en självklar fast punkt i tillvaron. Ni tillbringar 
fortfarande en hel del tid här, och de andra tre tvekar aldrig att 
komma förbi på frukost, lunch eller middag. Du bjuder gärna, 
pengar har aldrig känts så värst viktiga för dig, och det är alltid 
roligt att hjälpa sina vänner. 
 
  



Ni började jobba för Fat Tony tillsammans, Sonnys bror fixade 
kontakten. Det började med enkla springjobb, leverera pengar 
eller prylar till olika personer. När ni blev lite äldre fick ni börja 
hjälpa till med att lasta varor, sprit, cigaretter. Numera samlar ni 
in skulder. Om någon i era kvarter är skyldig Fat Tony pengar, är 
det ni som ser till att de betalar. Och om de inte betalar ser ni till 
att de får ångra det. 

 
 Du har aldrig dödat en människa. De andra tre har alla gjort 
det. Och de är på dig tillräckligt ändå för att du fortfarande bor 
hemma, så du har sagt till dem att du knivade en kille som 
försökte sno Tonys pengar av dig i en gränd för ett par år sen, 
det verkar som de trodde dig. 
 När det gäller att nita folk som chefen säger åt er att nita, 
har du inga direkta problem, så länge de förtjänar det. Det gör de 
oftast, ger man sig in i spelet vet man vad som väntar. De andra, 
särskilt Pio, tar till våld alldeles för lätt. Du väntar helst med det 
tills det inte finns nån annan lösning, och gör ditt bästa för att 
hålla tillbaka de andra tre så gott det går. 
 Det som kan vara riktigt jobbigt med det ni gör är allt det 
fysiska. Du är inte världens mest lättrörliga kille, och det värsta 
du vet är att behöva springa i trappor eller bära tunga saker. 
 
 Du är en ganska jordnära person. De andra kan hålla på och 
snacka en massa om prylar man egentligen inte kan veta nåt om. 
Elmo, till exempel, är jävligt vidskeplig. Du kan bli otroligt trött 
på hans ständiga prat om att inte gå under stegar, olycksdagar och 
illavarslande drömmar. Du föredrar att tro på det du kan ta på. 
 Nu trivs du bra med ditt liv. Du tycker verkligen om dina 
vänner, och ni jobbar tillsammans, har väldigt fria tider och helt 
okej med pengar. Det mesta går er väg just nu. Om ni bara spelar 
era kort rätt hos Fat Tony kommer det förmodligen inte att dröja 
länge förrän ni blir tilldelade ett eget område, med egna killar att 
bossa över. 

 

  



sonny 
 Det som är mest schysst med Sonny är att han kan konsten 
att hålla sig lugn. Det ska mycket till innan han tappar kontrollen. 
Det är nog det, och att ni kom in i Familjen via hans bror, som 
har gjort honom till lite grann en ledare bland er fyra. 
 Men det kan också vara jävligt tröttsamt att han hela tiden 
ska bestämma hur och när ni ska göra saker. Och så verkar han 
inte riktigt ha fattat att du är betydligt bättre än honom på att laga 
mat. 

 

 pio   
  Det har hänt mer än en gång att du varit tvungen att hålla 

tillbaka Pio för att hindra honom att slå nån kille sönder och 
samman, helt i onödan. Han har den där kaxiga attityden jämt, 
och ibland slår det liksom över. Du försöker hålla lite koll på 
honom, så att han inte gör nåt dumt. 

  Han är en riktigt bra kille, men alldeles för lättprovocerad. 
Och han fattar inte alls hur viktigt det är med bra käk. 

 

 elmo  
  Det märks knappt på Elmo att han är irländare. Han har  

praktiskt taget växt upp med er, han pratar och beter sig precis 
likadant som ni andra. Fast han kan ju aldrig bli en helt fullvärdig 
medlem i Familjen, eftersom han inte är italienare. Han är en 
smart kille, verkar tänka mycket, och han är rätt lugn också. Man 
kan lita på Elmo i alla lägen. 

 

  



såsen 
”Ja, alltså, det var nån gång i somras, vilken kväll som helst. Vi 
hängde ganska mycket hemma hos Tony just då, för Marietta, 
min yngsta syster, var sjuk. Så då kunde vi inte vara hemma hos 
mamma, för Marietta behövde ha det lugnt och tyst. 
 Och jag skulle göra pastasåsen, det var ganska självklart. Jag 
menar, Sonny brukar skryta om hur jävla bra han är på att laga 
mat, och hur bra hans sås är, gamla receptet från hans farmor 
och allt det där. Men det vet vi ju allihop egentligen, att det är jag 
som har koll på käket. Fan, till och med mamma har ju sagt 
ibland att nu är nog min sås nästan godare än den hon gör. 
 Jag var tvungen att göra ett ärende åt Tony, så jag hann inte 
åka och handla. Men jag lämnade en lista till Sonny på vad vi 
behövde, han kunde bara gå ner till butiken på hörnet och köpa 
prylarna. 
 Ja, jag kom hem till honom sen på eftermiddagen då, de 
andra tre var redan där, och visst, han hade handlat och allt. Jag 
ställde mig vid spisen och började jobba, hackade löken, hällde 
olja i stekpannan och det. Sen fattade jag ju, när jag skulle börja 
hacka tomaterna. Den jäveln hade köpt burktomater. Och han 
har mage att påstå att han faktiskt kan laga mat! 
 Så klart att jag blev upprörd, men först behärskade jag mig 
ändå väldigt fint, frågade lugnt var han hade de riktiga tomaterna. 
”Går väl lika bra med dom där”, säger han då. Och det var ju 
bara för mycket! 
 Så jag skällde ut honom ordentligt, gick riktigt upp i varv 
där, tror till och med att jag slängde skärbrädan och hela skiten i 
väggen. Först fortsatte han att säga emot, men sen fattade han ju 
allvaret. Ja, så fick han gå ner på hörnet igen då, och köpa riktiga 
tomater. Inget mer med det, och såsen blev ju också helt otrolig 
till sist!” 

 

 colan 
”Det var en sån där riktigt het, jobbig dag. Lite varmare än nu, till 
och med, om du nu kan föreställa dig det. Och jag stod utanför 
Lorenzo's och försökte svalna av lite med en iskall cola. Höll mig 
i skuggan under det där lilla taket han har utanför butiken, 
kollade lite slött på folk som gick förbi. Ja, det var väl ingen ute 
den dan som inte var absolut tvungen. 
 Så hade jag just tagit första klunken av colan, jävlar vad god 
den var. Men som en råtta, vet du, kommer en liten kille 
springande runt hörnet, rycker flaskan ur handen på mig, och 
löper allt vad han kan vidare nerför gatan. 
 Jag blev ju tvärförbannad, glömde helt bort hur varmt det 
var, och satte efter den lille slyngeln. Fattade ju rätt fort att det 
kanske inte var nån sån bra idé. Springa är inte alls min starka 
sida, det kan vem som helst se. Och i den hettan, fan, efter tjugo 
meter var jag helt genomdränkt av svett.  
 Men när jag väl bestämt mig, vet du, då lägger jag inte av i 
första taget. Så när jag såg hur han vek runt hörnet där framme, 
in på Johnson Alley, visste jag med en gång att jag hade en chans. 



Den gatan går ju runt, va, sen Luigi satte upp det där planket 
över Franklin street, så jag vek av snabbt som satan på första 
tvärgatan innan. Det var så att jag nästan dog, det lutar uppför 
där också, och jag sprang verkligen allt vad jag kunde. Jag måste 
ha sett rent vansinnig ut. 
 Och jag hade ju rätt, killen kom sättandes förbi just som jag 
stapplade ut på Franklin, jag plockade honom med en stadig näve 
i skjortryggen. Sen tog det väl ett tag, så ungefär när han hade 
slutat skrika och försöka vrida sig loss, hade jag hämtat andan 
nog för att kunna snacka. Så jag tittade honom i ögonen och 
frågade vad han menade med att stjäla läsk av hederligt folk, 
egentligen. Han tittade tillbaka, alldeles stadig blick, och sa som 
det var, att han var varm och törstig men inte hade en cent. 
 Ja, vad gör man? Jag vet att jag har ett alldeles för stort 
hjärta, det vet jag. Så jag tog tillbaka min cola, det som var kvar 
av den. Sen gav jag killen en slant att köpa en egen för, bara han 
lovade att fråga mig först nästa gång han var så desperat efter 
dricka. Fan, jag minns ju hur jag själv var i den åldern.” 

 mamma 
”Det var framåt kvällen, vi hade varit och gjort nåt jobb nere i 
hamnen. Blev tvungna att spöa på en kille lite, men inget 
allvarligt, rätt simpel historia. I alla fall var det skönt att ha det 
gjort, nu hade vi hela kvällen ledig. Ja, det var jag och grabbarna, 
som vanligt. Vi gick förbi hemma hos mamma lite snabbt bara, 
jag var tvungen att byta kläder och lämna av lite grönsaker jag 
hade handlat. Så tittade jag in i köket då, sa att jag skulle ta en öl 
med polarna och att det kanske skulle bli lite sent. 
 Såg i hennes blick med en gång att det inte skulle bli så 
mycket med det. Och så påminde hon mig om att jag hade lovat 
att fixa avloppet och den där läckande kranen senast i kväll, och 
hur hade jag tänkt hinna med det om jag skulle ut på krogen nu? 
Det hade hon ju rätt i, jag hade faktiskt lovat att kolla på de där 
sakerna. Fast det kändes ju lite dumt sådär inför polarna. Jag 
menar, jag är ju ändå 27, det är illa nog att jag bor hemma hos 
morsan utan att hon bestämmer vad jag ska ha för mig på 
kvällarna. 
 Men det är ju inte så enkelt heller. Hon är ju min mamma, 
alltså. Det enda jag vet helt säkert här i livet, det är att familjen är 
det viktigaste man har. Utan familj är en man ingenting. När nu 
min mor har fött mig, tagit hand om mig hela livet, och dessutom 
låter mig bo kvar under sitt tak, är det då för mycket begärt att 
jag stannar hemma nån kväll ibland och hjälper till lite grann? 
 Visst skrattade killarna åt mig, drog dåliga skämt om blöjor 
och grejer, men va fan. De vet ju vem jag är, jag har ju alltid varit 
mig själv. Så de sa att visst, okej, skit samma, vi kan väl hänga här 
istället. Jag försökte säga att det inte behövdes, de kunde gott gå 
utan mig. Men det slutade med att Pio gick ner och köpte ett par 
kassar bärs, och så satt de där i köket medan jag jobbade med 
avloppet. Och visst pikade de mig och kom med en massa helt 
värdelösa rörmokarråd. Men vi hade ändå jävligt roligt där i 
köket, minst lika roligt som på krogen.” 



sonny valenti 
 
Det var din äldre bror, Calvino, som fixade in dig och polarna. Er 
far är kusin till Fat Tony, och ända sen den gången då brorsan 
räddade livet på Tony har han varit något av bossens favorit. Just 
då hade han väl bara tur, det kunde lika gärna varit du som hade 
kastat den där basebollen i skallen på Potenza-familjens hitman. 
 Men visst, han är ju den av er bröder som lyckats bäst med 
det mesta. Det känns som om han alltid hunnit lite före dig till 
allting, bara för att han är äldst. Han har fått bättre jobb, mer 
pengar, och snyggare brudar. Visst är han din bror, du älskar 
honom för det, och han ställer alltid upp när du behöver honom, 
men samtidigt kan du bli så otroligt trött på hans överlägsna sätt. 
 
 De övriga tre av er vänner betraktar nog dig som lite av en 
ledare, just för att det var via dig de började jobba för Fat Tony. 
Du har ett naturligt lugn, du kan hålla dig kall även i de mest 
pressade situationer. Du vet hur du ska bete dig för att folk ska få 
respekt för dig. Det gäller att inte visa starka känslor, utom i 
väldigt väl valda ögonblick. 
 Du kan ibland tänka på det här som en yta. För du vet att 
innerst inne är du inte så lyckad och säker som du ger sken av. 
Du har nån sorts olycklig förmåga att, genom ren obetänksamhet 
eller bara otur, vända även den mest fördelaktiga situation till ett 
misslyckande. Och du är rädd att dina vänner skulle se ner på dig 
om de visste hur du egentligen är. 
 Arbetet för Tony började med enkla springjobb, leverera 
pengar eller prylar till olika personer. När ni blev lite äldre fick ni 
börja hjälpa till med att lasta varor, sprit, cigaretter. Numera 
samlar ni in skulder. Om någon i era kvarter är skyldig Tony 
pengar, är det ni som ser till att de betalar. Och om de inte 
betalar ser ni till att de får ångra det. 
 
 Du har aldrig dödat en människa. De andra tre har alla gjort 
det. Och de skulle tappa respekten för dig om de trodde att du 
var vekare än dem, så du har sagt till dem att du sköt en vakt som 
kom på dig med att göra inbrott i en lagerlokal för några år sen. 
Det verkar som de trodde dig. 
 Du har inga direkta problem med att ge folk stryk åt Fat 
Tony, så länge de förtjänar det. Och det gör de för det mesta. 
Men du kan tycka att det känns onödigt ibland. Ofta kommer 
man minst lika långt genom att få folk att tro att man ska 
misshandla dem, som genom att faktiskt göra det. Du väntar 
alltid med att slå någon tills det verkligen blir nödvändigt. 
 
  



Du bor i en liten tvåa ovanför en lokal alkiskrog, Gyllene Hornet. 
Det är ganska nära till Louies hus, där han bor med sin mamma 
och sina systrar. Ni har samlats i köket där ända sen ni var barn, 
och även om det är lite fånigt att Louie fortfarande inte flyttat 
hemifrån, är det skönt att ha kvar det, som en fast punkt i livet. 
Han bjuder alltid på mat, ni äter ofta frukost där alla fyra. 
 Louie är grym på matlagning, nästan lika bra som du. Det är 
viktigt med schysst käk, och ni ägnar mycket av er tid åt mat, på 
ett eller annat sätt. Ni snackar om var ni ska äta lunch, vilken 
restaurang som lagar godast fisksoppa, vilket pastarecept som är 
det bästa. Louies fel är att han låser sig vid detaljer, istället för att 
jobba med det han har. Visst, det är viktigt med rätt råvaror, men 
det går att göra riktigt bra mat med i stort sett vad som helst, bara 
man är skicklig nog, och kan sin kryddning. 
 Både din far och mor är döda, och din syster har flyttat till 
New York, så din bror är den enda familj du har kvar här i stan. 
Men ni träffas inte så ofta. Du har helt okej med brudar, men 
ingen direkt fast flickvän. Det är svårt, tjejer har ofta lite problem 
att acceptera ditt jobb. 

 

 louie 
 Det syns på Louie att han bryr sig mycket om mat. Men han 
är förvånansvärt rörlig fast han är så fet. Men det är klart, han 
aktar sig ju för att springa alltför mycket. Louie är helt grym på 
matlagning, om sanningen ska fram är han nog till och med 
bättre än du. Men det är sällan du erkänner det. 
 Han är dessutom en schysst kille, givmild och lugn. Han 
verkar inte ta så hårt på livet, det enda som verkligen retar 
honom är om någon tittar för mycket på nån av hans systrar. 
Han är bra på att ta ner Pio lite på jorden, också. 

 

 pio 
 Pio har alldeles för lätt att bli förbannad, att bli våldsam. 
Han har den där kaxiga attityden jämt, och ibland slår det liksom 
över. Det är klart att man måste ge folk stryk ibland, men inte för 
minsta lilla pryl. Ni andra försöker hålla lite koll på honom, så att 
han inte gör nåt dumt. Han är en riktigt bra kille, men alldeles för 
lättprovocerad. Och han verkar inte alls fatta hur viktigt det är 
med bra käk. 

 

 elmo  
  Det märks knappt på Elmo att han är irländare. Han har 

praktiskt taget växt upp med er, han pratar och beter sig precis 
likadant som ni andra. Fast han kan ju aldrig bli en helt fullvärdig 
medlem i Familjen, eftersom han inte är italienare. Han är en 
smart kille, verkar tänka mycket, och han är rätt lugn också. Man 
kan lita på Elmo i alla lägen. 



pråmen 
”Det var ett väldigt enkelt jobb. Vi skulle ner till hamnen och 
hämta betalningen från en kille på en lastpråm. Det vanliga, inte 
särskilt mycket pengar, bara tillräckligt för att klara båten undan 
brand eller nån annan olycka. Ja, vi får ju åka ner till hamnen rätt 
ofta numera, så det gick lite på rutin. Och sen skulle vi ut och ta 
ett par bärs, såg fram emot det, så vi var rätt uppåt alla fyra. 
 Vi tog det lugnt, traskade över landgången till den där ruttna 
gamla pråmen, och ner i kajutan. Där satt han då, killen. Hade 
inte sett honom tidigare, måste ha varit ny i stan. Det var väl 
därför han betedde sig så puckat som han gjorde. Verkade som 
om han hade supit rätt hårt där på båten. Jack Daniels-flaskan på 
bordet var nästan tom, han svajade ordentligt fram och tillbaka 
när han väl hade rest sig från stolen. 
 
 Han tjafsade lite först om att det var skit att han skulle 
behöva ge oss pengar, men sen började han i alla fall rota runt i 
ett skåp där för att hitta stålarna. Jag och grabbarna stod väl där 
och väntade, Louie drog nåt dåligt skämt, vi skrattade lite slött. 
 Så såg jag plötsligt, i ögonvrån bara, hur killen drar fram nåt 
ur skåpet som han riktar mot Elmos huvud. Det var som i nån 
sorts dimma, min hand hittade ett brytjärn som låg på en bänk 
vid dörren, och jag träffade killens arm precis under armbågen. 
Man kunde fan höra hur benen knäcktes. Och visst var det en 
revolver som låg där på golvet bredvid den kvidande jävla killen. 
Man får vara tacksam för att man har snabb reaktionsförmåga 
ibland. 
 Ja, så vi spöade på honom rätt ordentligt, och pengarna fick 
vi ju till sist. Det får vi så gott som alltid, så man fattar liksom 
inte varför de alltid ska bråka om det.” 

 

  



soppan 
”Det hade alltså öppnat en alldeles ny restaurang, bara ett kvarter 
från Elmos lägenhet. Nån sicilianare som hade stället, om jag 
minns rätt. Och vi var ju där för Tonys räkning då. Som vanligt, 
det är upp till oss att samla in från alla olika ställen i området här. 
Så vi hade snackat med ägaren, och han var helt med på att han 
skulle betala. 
 Det kändes som om vi hade fått en bra start där, skulle 
säkert inte bli några problem. I alla fall tyckte han att vi skulle 
käka på stället, ja gratis alltså, så att vi skulle fatta vilken bra 
restaurang han hade. Vi satte oss vi ett bord, fick in riktigt fint 
vin och beställde käket. 
 Vi tog alla musselsoppa till förrätt, jag vill minnas att jag 
beställde sardinfyllda rigatoni som huvudrätt. Det gick rätt fort 
att få soppan, servitören var trevlig och effektiv. Vi var allihop på 
mycket bra humör. Tills vi smakade på soppan. Jag kände det så 
fort jag fört skeden till munnen. Och genast tittade jag upp på 
Louie. Det var jobbigt, han såg nästan gråtfärdig ut. Jag mindes 
den där gången när han var nära att klå upp mig för att jag hade 
köpt burktomater istället för färska. 
 Jag kollade Pio och Elmo. De hade också känt det, utan 
tvekan. Konserverade musslor. Pio såg ut som om han tänkte 
rusa ut i köket med dragen pistol och skjuta kocken precis när 
som helst. Men jag tänkte att det skulle vara en ganska taskig start 
för den här affärsverksamheten, och dessutom lite svårt att 
förklara för Tony. 
 
 Så jag reste mig upp, helt stilla, och kallade på ägaren, som 
kom fram till bordet. Med ett fast tag om hans slips, med min 
matkniv, föredömligt vass mot hans hals, förklarade jag för 
honom lugnt men väldigt bestämt hur det låg till. 
 Om vi inte inom rimlig tid fick in en musselsoppa som var 
lagad på vettiga råvaror, kunde han knappast räkna med att ha 
kvar nån restaurang särskilt länge. Och det skulle ändå vara hans 
minsta problem. Nu vet jag ju inte om jag riktigt var beredd att 
skära halsen av en man över en soppa. Förmodligen inte. Men jag 
blev förvånad över hur god den nya musselsoppan var. Och hur 
fort den kom på bordet. 
 Både maten och betjäningen på det stället har varit alldeles 
lysande varje gång vi varit där sen dess.” 

 
 



brorsan 
”Det var nog det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Jag hade 
hunnit ångra alltihop så många gånger under hela dan, medan jag 
väntade på att Tony skulle kalla på mig. Jag visste att det var mitt 
fel, jag visste att jag hade varit så jävla dum. 
 Fan, sitta på en bar, fullt med folk var det, jag hade väl 
druckit en hel del för mycket. Och vad gjorde jag då, när nån 
idiot inte trodde på att jag jobbade för Tony? Skröt vitt och brett 
om vilka kontakter jag hade, hur nära jag stod chefen, gud vet 
vad. Jag ville så gärna framstå som en riktig wiseguy. Det hade väl 
inte gjort så mycket heller, om jag inte hade råkat nämna 
vapentransporten också, som skulle komma in samma kväll. 
 
 Nästa morgon fick jag ju höra vad som hade hänt. Nån hade 
tipsat snuten. De hade kommit instormande mitt under 
omlastningen, gripit flera av killarna och skjutit ett par också. 
Hela lasten åt helvete. Och Fat Tony visste vem det var som 
hade snackat bredvid mun. 

 
 När jag hade varit inne hos chefen fattade jag ingenting. 
Varför var jag inte död? Han hade pratat nåt om att det inte var 
säkert att det var mitt fel, att nån annan kunde ha snackat, att jag 
skulle få en sista chans. Men så kom brorsan fram till mig. Och 
då fattade jag ju. 
 
 Han hade verkligen fått ge sitt ord till Tony för att han 
skulle låta mig leva. Han hade i princip kallat in den där gamla 
skulden, det där att han räddade livet på chefen den där gången. 
Han gjorde jävligt klart för mig att det här var sista gången. Nästa 
gång jag klantade till det skulle han inte kunna ta mig ur det. 
Nästa gång skulle förmodligen han också råka illa ut. Det är 
konstigt. 
 Samtidigt som jag var otroligt tacksam, hatade jag honom så 
mycket just då. För att han, min bror, satt i en position där han 
kunde ge mig livet åter. 
 Ingen annan fick veta vad som egentligen hade hänt, att det 
var jag som hade snackat. Vete fan vad grabbarna skulle säga om 
de visste.” 

 
  



pio baldassare 
 

Länge hade du andra planer i ditt liv. Planer som inte inkluderade 
att hanka sig fram som underhuggare till någon annan 
underhuggare. Men vad gör man? Det finns tillfällen i livet då 
man måste ge upp sina drömmar, inse vem man är och varifrån 
man kommer. Flera generationer av tillhörighet är inte nåt som 
man slänger bort, bara för att förverkliga sig själv. 
 Din far, din morfar, ja egentligen alla manliga släktingar som 
du kan dra dig till minnes har haft någon slags koppling till 
Familjen. Så i hela ditt liv har du vetat om vad som förväntas av 
dig, att gå i samma fotspår som de andra, hålla på de gamla 
traditionerna. 
 
 Hade du fått välja själv hade ditt liv sett annorlunda ut. 
Faktum är att du en gång valde din egen väg och sökte till Yale, 
du ville läsa statistik och samhällsvetenskap. Men du kom inte in, 
och det dröjde inte länge förrän du funnit dig rätt väl i det liv du 
nu lever. Ändå finns det något som lockar dig, något som gör att 
du skulle kunna lämna de här kvarteren, alla band, ja till och med 
dina vänner. 
 Det är bara en dröm, det vet du naturligtvis. Du kommer 
aldrig att lämna din plats, dina vänner eller din familj. Eller, ja, 
det som finns kvar av din familj. Din mor bor på ett hem för 
dementa, din far sitter inne på livstid, och resten av dina manliga 
släktingar är antingen döda, i fängelse eller på flykt. 
 Louie, hans mor och hans tre systrar har blivit lite av en 
extra familj, som du under din uppväxt lärde känna minst lika bra 
som din egen. 
 Du är fortfarande mycket fäst vid dem alla, men speciellt 
vid Ana, mellansystern. Du skulle utan tvekan kunna tänka dig en 
framtid med henne. Hon har allt, hon är vacker, har 
temperament, intelligens och verkar vilja bli något mer än bara en 
hemmafru. För ett par år sedan hade ni ihop det, i hemlighet. 
Skulle Louie få veta det skulle han bli helt galen. 
 Men som det är nu  känns hela affären oavslutad, det känns 
som om ni fortfarande har något tillsammans. 
 
 Du vet hur du vill framstå inför andra, kaxig och orädd, och 
det är en fasad du lyckas bra med att hålla uppe. Du flörtar gärna 
med flickor, bjuder dem på middag och tar med dem till nåt 
motell. Sedan dumpar du dem. Den enda som du egentligen känt 
något för är nog Ana. Men du vet att det här livet kräver vissa 
saker. Du har inte råd att visa dig svag, det är viktigt att framstå 
som kall, säker och skoningslös. 
 Du vet inte riktigt hur det gick till när du fick den här rollen 
som arg och farlig. Men numera känns den allt mer som ett 
fängelse och du lever ut den allt mer. Ibland går du upp i det så 
mycket att du inte kommer ihåg vad du gjort efteråt. Du måste 
visa att du inte accepterar bristande respekt. 



 Det är sällan du behöver använda våld, det räcker med att 
du beter dig som om du skulle göra det. Gå upp nära någon, 
knuffa på honom, låta jävligt hotfull, visa pistolen lite diskret. 
 Men om det är någon som inte ger sig tvingas du att backa 
upp rollen med handling, och då kan det lätt gå överstyr. Våldet 
äcklar dig, men samtidigt är det en stor del av vad andra tror att 
du är. 
 Ännu har du inte dödat någon, även om det varit nära ett 
par gånger. Du ser det som ett stort steg. Så länge du inte gjort 
det, kan du alltid lägga av, men du vet inte hur det blir om du 
passerar den gränsen. Du hoppas att det aldrig behöver hända. 
 
 Du bor i en enkel tvåa i närheten av Sonny och Louie. Du 
spenderar inte mycket tid där. Antingen är du hemma hos Louie, 
nere på Luigi´s för att se om Fat Tony har något jobb åt dig, eller 
på ett motell med nån brud. 
 Vill du vara ensam så har du ett ställe på taket i huset där du 
bor. Det är inte mycket, en gammal sliten fåtölj invid 
skorstenarna, men det är bara du som använder den. Du sitter 
gärna där och drömmer, funderar på hur ditt liv skulle kunna se 
ut om allt vore annorlunda. 
 Du trivs bra med de andra som jobbar för Fat Tony, den 
lokale bossen. Mest hänger du med de som du vuxit upp med i 
kvarteret; Sonny, Louie och Elmo. Det enda som verkligen skiljer 
er åt är deras fanatiska förhållande till mat. Visst, det är viktigt 
med schysst käk, du är själv helt okej när det gäller matlagning. 
Men de andra killarna är inte kloka, på riktigt. Bråkar om vem 
som gör den bästa pastasåsen, vilka tomater som är bäst (en gång 
höll t o m Louie på att nita Sonny för att han köpt fel sort) och 
vilka råvaror man ska ha. Du känner att du står lite över det där, 
men det är lätt att ryckas med. 

 
 Tillsammans kan ni göra ganska mycket som ni vill. 
Sysslorna varierar från att leverera pengar, lasta varor och samla 
in skulder. För tillfället går ni en beskyddarrunda bland de lokala 
företagen och samlar in cash till Fat Tony. Om det är någon i 
kvarteret som är skyldig honom pengar eller som ligger efter med 
betalningen så är det ni som ser till att de betalar. Och gör de inte 
det ser ni till att de får ångra sig. 
 Det mesta går er väg just nu. Om ni bara spelar era kort rätt 
hos Tony kommer det förmodligen inte att dröja länge förrän ni 
blir tilldelade ett eget område, med egna killar att bossa över. 



louie 
 Det syns på Louie att han bryr sig mycket om mat. Men han 
är förvånansvärt rörlig fast han är så fet. Men det är klart, han 
aktar sig ju för att springa alltför mycket. Louie är helt grym på 
matlagning, men det finns ju gränser för hur länge man orkar 
höra honom snacka om det. 
 Det är bra att han är så lugn och sansad, det kan behövas 
nån ibland som håller koll på när du är på väg att gå för långt. 
Fast ibland kan han vara lite väl överbeskyddande. Det enda som 
verkligen retar honom är om någon tittar för mycket på nån av 
hans systrar. Och du hoppas verkligen att han inte kommer på att 
du haft ihop det med Ana. 
 

 sonny 
 Det som är mest schysst med Sonny är att han kan konsten 
att hålla sig lugn. Det ska mycket till innan han tappar kontrollen. 
Det är nog det, och att ni kom in i Familjen via hans bror, som 
har gjort honom till lite grann en ledare bland er fyra. 
 Men det kan också vara jävligt tröttsamt att han hela tiden 
ska bestämma hur och när ni ska göra saker. Och att han alltid 
ska vara så jävla sansad och kontrollerad. Nog för att du går över 
gränsen ibland, men lite spontan måste man ju ändå få vara. 
 

 elmo  
  Det märks knappt på Elmo att han är irländare. Han har 

praktiskt taget växt upp med er, han pratar och beter sig precis 
likadant som ni andra. Fast han kan ju aldrig bli en helt fullvärdig 
medlem i Familjen, eftersom han inte är italienare. Det kan reta 
dig lite att han inte tagit chansen att ta sig härifrån. Han skulle 
förmodligen ha kunnat göra det du inte kunde, skaffat sig ett liv 
långt borta från de här kvarteren. 
 
 



ville du nåt? 
”Gyllene Hornet, kvarterskrogen för de vita och undernärda. Full 
med en massa idioter utan en aning om vad de vill göra med sina 
liv. Egentligen fattar jag inte varför jag envisas med att gå dit. 
Visst, jag får mina pengar. Men när skall de jävlarna lära sig att 
hålla sig på sin kant? Sist jag var där så var det en fet, skäggig ful 
fan som frågade om jag hade en dollar över. 
 Alltså, missförstå mig rätt. Om han hade frågat mig på 
gatan, så kanske. Men här stod jag inne på herrmuggen och 
uträttade mina privata behov. Sonny, Elmo och Louie hämtade 
pengar av barägaren. Han låg lite efter och det skulle kanske 
behövas lite övertalning. Nåja, hursomhelst. Där stod jag och 
stirrade på den här fule fan.  Han luktade gammal spya och piss. 
 ”Ursäkta” sade jag. ”Ville du nåt?” Och han sa det igen, en 
dollar. ”Du ska vara jävligt glad att jag är på bra humör idag. 
Skaffa ett jobb.” Jag tänkte att det skulle räcka, skakade 
”kompisen” och gick bort för att tvätta händerna. I spegeln 
kunde jag se hur gubben stod kvar. Har började verkligen irritera 
mig. 
 ”Ville du nåt? Var det nåt mer?” Nu vet inte jag vad det är 
för fel på lodisars hörsel, den här jäveln måste fan ha varit döv 
för han fortsatte fråga efter pengar. Jag började bli riktigt trött på 
honom, så jag gick bort och knuffade till honom i bröstkorgen, 
lite lagom hårt, ville ju inte skada honom. 
 ”Pratade du med mig? Jag tror inte det va? Vårt samtal är 
slut, eller?” Jag tittade på honom och såg hur han började igen; 
en dollar. Så jag la högerhanden bakom nacken på honom och 
daskade honom lite lätt i ansiktet med vänstern. Han bleknade 
lite i fejan, jag frågade en sista gång.  
 ”Var det nåt mer?” 
 ”Snälla …” var allt han hann säga innan jag hade kört hans 
fula jävla tryne rätt in i tvättfatet. Jag tror han måste spräckt 
näsbenet, för det började att blöda med en gång och det stänkte 
rakt över mina nya vita skor. 
 Det skulle han inte ha gjort. Fan vad förbannad jag blev. 
Kommer inte riktigt ihåg vad som hände, men när jag kom till 
sans igen så höll Louie fast mig, drog mig bort från den där 
slappa kroppen på golvet. Tydligen hade jag fortsatt att köra hans 
ansikte in i tvättfatet ett par gånger, nästan knäckt skallen på 
gubben. 
 När Louie kom för att kolla vart jag tagit vägen skulle jag 
just börja sparka på honom. Hade inte han kommit vete fan hur 
det hade gått. Det var ju en jävla tur, nog för att man kan bli fan 
så trött på tiggare, men inte så att de förtjänar att bli ihjälslagna.” 

 

  



ana 
”Fan, Louie skulle döda mig om han visste om det här. Men 
ibland har man ingen fri vilja. Man måste bara göra det som 
kroppen säger åt en. När det gäller Ana så finns det inget som jag 
inte skulle göra. Om hon bad om det skulle jag fan till och med 
kunna knäppa Fat Tony. Nu är det aldrig nåt hon skulle göra, 
hon är inte sån. 
 Vi är lika på det sättet, vi kräver inte saker som vi vet är 
omöjliga att få. Vi låtsas inte om att det finns något mellan oss 
när vi träffas bland andra. Men när vi är ensamma är det som om 
det inte finns nåt annat, det är bara vi, och inget annat spelar nån 
roll. Hon är nog det viktigaste som finns  i mitt liv. Om hon ville 
skulle jag kunna lämna allt och resa iväg, bara bort. Det känns 
som om vi alltid har dragits till varandra. 
 Jag tror inte de andra har märkt något. Men det har varit 
nära ett par gånger. Som när vi var på väg tillbaka från motellet. 
Vi åkte i min bil, sent som fan, trötta och helt slutkörda. Jag 
kunde knappt hålla mig vaken.  
 Så jag svänger in vid 7 - 11 och skall precis till att gå ur bilen 
när jag får syn på Louie. Han är på väg ut från affären med en 
munk i högsta hugg. Den fete fan borde verkligen inte käka sån 
skit, speciellt inte mitt i natten. Klockan var väl kring två nån 
gång... Nåja, hur som helst så körde han iväg, såg oss inte alls. 
 Men den här händelsen gjorde att Ana fick stora nojan. 
Innan dess hade vi träffats ganska ofta. Typ en gång i veckan i ett 
halvår. Men efter det här ville hon ligga lågt. Nu har vi kanske 
träffats tre gånger de senaste fyra månaderna. Fan, det känns 
verkligen. Jag trodde inte jag skulle sakna henne så, men det gör 
jag. 
 På något vis måste vi lösa det här, problemet är att jag inte 
vet vad som är problemet. Vill hon inte vara tillsammans med en 
kille som jag? Vad skulle Louie säga? Allt är en stor jävla soppa. 
Nu känns det som om jag går runt och väntar på att hon skall 
ringa hela tiden och när jag är över hos Louie och käkar så låtsas 
vi som om det inte vore nåt alls. Hela situationen är skit.” 

 

  



antagningsbeskedet 
”Jag minns det tydligt. Ett brev. Ett vitt brev. Ganska tunt. 
Illavarslande låg det i postfacket, helt ensamt. Jag studerade det 
noggrant, jag visste att det här var brevet. Brevet med beskedet om 
jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig och fly. Det vägde 
inte speciellt mycket. Jag minns att jag stod en lång stund och 
vägde det i handen. 
 Inte en tanke i huvudet. Slarvigt påsatt frimärke, svart tydlig 
poststämpel, mitt namn, min adress och avsändarens. Yale 
University. Låste postfacket igen och gick uppför trappan, 
fortsatte förbi min lägenhet och vidare upp mot taket. Solen var 
stark, ljudet från gatorna nedanför dämpade. Oviktiga. Fåtöljen 
stod i skugga och jag sjönk ned i den. Bekvämt tillbakalutad. 
Brevet i mitt knä. 
 Egentligen visste jag ju vad som stod där, men ändå 
hoppades jag. Det här var min chans, det var det här eller ett liv 
kvar i de gamla banorna. Ett liv som alla förväntade sig att jag 
skulle leva. En roll som alla förväntade mig att jag skulle spela. 
 Jag minns inte om brevet luktade något speciellt, tror 
knappast det. Det hade jag nog kommit ihåg. Ett papper i 
kuvertet. Jag hade nog egentligen vetat det hela tiden, det är klart 
att de inte skulle släppa in en kille som mig. Fel familj, fel 
uppväxt, fel kvarter i stan. Spelade liksom ingen roll att jag hade 
lyckats få schyssta betyg i skolan. 
 ”Tack för din ansökan … måste tyvärr meddela … avslag … 
vänliga hälsningar.” Så här i efterhand tycker jag att det är konstigt. 
Jag kan komma ihåg precis hur kuvertet och brevet såg ut, men 
jag minns inte vad de skrev. Allt jag vet är att de inte ville ha mig 
och snart hade jag funnit mig i mitt öde. Underhuggare till en 
underhuggare.” 

  



mickey “elmo” o’donnel 

 
Du är irländare. Det är ett problem. Du vill inte vara irländare. 
Du känner dig inte som en irländare. Du känner dig mer 
italiensk, eller ja,  italian-american. Det är kanske inte så konstigt. 
Så länge du kan minnas har du umgåtts med italienare, du har 
andats och levt i den kulturen. Du kan den så väl att du är den. 
 Om det inte hade varit för att du är irländare. 
 
 Du minns hur det var när du växte upp. Folk skulle hålla sig 
till sina egna, men din familj bodde nära de italienska kvarteren, 
och på något vis lyckade du hamna med italienarna. De kanske 
inte uppskattade dig till en början, men efter att du visat att du 
kunde vara lojal och att du var villig att anstränga dig har de tagit 
emot dig med öppna armar. Det var när de gjorde det som du 
lämnade ditt hem. 
 15 år gammal rymde du hemifrån för att få en bättre tillvaro. 
Du drömde om hur stor och respekterad du skulle bli bland dina 
jämlikar inom den organiserade brottsligheten. En av de äldre, 
Aldo, tog dig till sig, fast det blev inte som du väntade dig. Han 
såg till att du återvände till skolan och såg till att det gick bra. Det 
var han som gav dig ditt smeknamn, Elmo, efter sin brorson i 
Italien. Få av dem som du umgås med idag känner dig vid något 
annat namn. Samtidigt lärde han dig det som du egentligen ville 
lära dig. Hur man beter sig i organisationen. 
 Du träffade tidigt Pio och tillsammans har ni blivit en del av 
en fyrmannagrupp, du och han, Sonny och Louie, som arbetar 
för Fat Tony. Till en början gjorde ni enklare saker, typ 
leveranser, men nu har ni fått ta över beskyddarrundan. Det 
innebär att ni går runt och ”försäkrar” lokala företagare. Är det 
någon som inte kan betala är det er uppgift att se till att de att de 
gör det. 

 
 Du trivs utmärkt med din tillvaro och dina vänner. Det 
känns som om du är på rätt väg trots att du vet att du aldrig kan 
bli en riktigt fullvärdig medlem av Familjen. Men det stör dig inte 
så mycket, man kan bli respekterad och få en stor bit av kakan 
ändå. Det gäller bara att inte göra några misstag. Gör man 
misstag utan att ha riktigt bra kontakter i den inre kretsen så är 
det kört. 
 
 Alla vet att Aldo såg dig som sin egen och när han dog var 
det till dig som alla vände sig för att beklaga sorgen. Du har lite 
skuldkänslor över hans död. Han hade tvingat dig att söka en 
collegeutbildning i juridik. Olyckligtvis kom du in. Aldo blev 
vansinnig när du han hörde att du inte ville fortsätta studera. 
Kort därefter dog han, hjärtsvikt, sa läkarna. 
 Han hade testamenterat en del pengar till dig, tillräckligt för 
att köpa en lite finare lägenhet, och en bil. Bostaden ligger inte 
långt ifrån de andras, men i ett lite bättre område. Du har inga 
problem att få tjejer, men har ännu inte fastnat för någon speciell. 



 Om det nånsin funnits någon särskild så skulle det väl vara 
Louies syster Ana. Ni hade ihop det en kväll för typ tre månader 
sen. Men sedan dess har hon varit iskall mot dig. Fan, Louie 
skulle verkligen spöa skiten ur dig om han fick reda på det. Fast 
hittills är hon den bästa kvinnan du träffat. Du skulle verkligen 
inte ha något emot om relationerna blev lite varmare igen. 

 
 Du vet inte vad som hänt med dina föräldrar, du bryr dig 
inte. Din far var alkis och slog både din mor och dig. Ibland 
funderar du på att söka upp dem. Kanske ge mamma lite pengar 
och totalt ignorera farsan. Eller spöa upp honom ordentligt. Det 
vore lite skönt att visa dem vem du blivit, att du lyckats. Snygga 
kläder, fin bil och vackra damer. 
 Fast det skulle väl bli ett jävla liv över hårfärgen. Sist de såg 
dig var håret lite lätt rödfärgat. Nu är det länge sen du började 
färga håret mörkt brunt, med en dragning åt svart. Egentligen är 
det väl bara hårfärgen som avslöjar dig. Du har till och med 
snappat upp en del italienska. 
 Det enda som egentligen hänger kvar från dina föräldrar är 
deras vidskeplighet. Och med tiden har det bara blivit värre. Du 
lämnar aldrig nycklarna på bordet, går aldrig under stegar, 
undviker talet 13 och håller dig alltid jävligt lugn under den 
olycksbådande fullmånen. Du vet att det är viktigt att tänka på 
såna prylar, annars kan det gå riktigt illa. 
 

 louie 
 Det syns på Louie att han bryr sig mycket om mat. Men han 
är förvånansvärt rörlig fast han är så fet. Men det är klart, han 
aktar sig ju för att springa alltför mycket. Louie är helt grym på 
att laga mat, och ni diskuterar gärna olika recept. Han är en 
givmild, lugn kille, en sorts motvikt åt Pio, kan man säga. 
 Det enda som verkligen retar honom är om någon tittar för 
mycket på nån av hans systrar. Och du hoppas verkligen att han 
inte kommer på att du haft ihop det med Ana. 
 

 sonny 
 Det som är mest schysst med Sonny är att han kan konsten 
att hålla sig lugn. Det ska mycket till innan han tappar kontrollen. 
Det är nog det, och att ni kom in i Familjen via hans bror, som 
har gjort honom till lite grann en ledare bland er fyra. Men det 
kan också vara jävligt tröttsamt att han hela tiden ska bestämma 
hur och när ni ska göra saker. Och ibland känns det som att han 
ser ner på dig lite, för att du är irländare. 



pio 
 Pio har alldeles för lätt att bli förbannad, att bli våldsam. 
Han har den där kaxiga attityden jämt, och ibland slår det liksom 
över. Det är klart att man måste ge folk stryk ibland, men inte för 
minsta lilla pryl. Ni andra försöker hålla lite koll på honom, så att 
han inte gör nåt dumt. Han är en riktigt bra kille, men alldeles för 
lättprovocerad. Och han verkar inte alls fatta hur viktigt det är 
med bra käk. Dessutom verkar det som om han hade nåt på gång 
med Ana för ett tag sen. 
 

 

 tomaterna 
”Alltså, Louie och Sonny, de har rätt kass smak för att vara 
italienare. Vi var alltså hemma hos Louie som vanligt. Han skulle 
laga käk och det var som det brukar, så jävla viktigt att allt blev 
rätt. Han kan vara grymt petig med detaljerna. Nåja, han var 
tvungen att gå något ärende så Sonny och jag fick gå och handla. 
 Vi fixade allt han skulle ha utan problem, med ett undantag. 
Tomaterna. Vilken idiot som helst vet ju att det är tomaterna som 
är nyckeln till den perfekta såsen. Ok, Louie vill alltid ha färska 
tomater. Det kan jag respektera. Men Sonny, han fattar inte hur 
viktigt det är att ha de rätta tomaterna, så han plockar upp en 
burk konserverade. Tjena, snacka om att inte ha någon koll. Jag 
bara skakade på huvudet, men han sade att det inte skulle spela 
någon roll ändå, att Louie kunde göra schysst sås på vilka tomater 
som helst. 
 Vi kom tillbaka, Louies morsa och systrar var borta hos nån 
faster så vi hade huset för oss själva. Pio och Louie satt i köket 
och drack bärs. De måste ha varit lite dragna för du skulle ha sett 
hur Louie reagerade när han fick syn på tomaterna. Jävlar, han 
gick fan bärsärkagång i köket, slängde iväg skärbrädet och skällde 
ut Sonny som fan. 
 Visst hade han rätt, men så sne kan man ju inte bli. Som tur 
var höll Pio sig lugn för en gångs skull och bara flinade. Sonny 
fick hur som helst smyga iväg och köpa en påse färska tomater 
och allt blev frid och fröjd. Maten blev god och Louie var nöjd 
och belåten. 
 Fast hade han haft lite mer koll så hade han använt 
soltorkade tomater, det finns inget annat som ger sån bra smak i 
en pastasås. Men det är klart att det krävs en irländare för att lära 
degoskallarna vad de skall tycka om för mat.” 

 

  



elmo 
”Jag kan inte ha varit hos Aldo speciellt länge. Kanske en eller två 
månader. I början var han inte speciellt trevlig, sade knappt ett 
ord till mig, men jag hade inget bättre för mig än att hänga kvar. 
Alternativet var ju att leva på gatan. 
 Trots att jag var så ung lät han mig köra hans bil. Jag var väl 
hans privata chaufför eller nåt. Antagligen hade jag haft samma 
uppgift ända tills den gamle stöten dog, om det inte varit för den 
där korkade snuten. Han hade stått på avlöningslistan länge och 
hade dragit på sig misstankar från internutredningen. Tror fan det 
om man köper en splitter ny bil för pengar som man inte har. 
Snutar är så jävla korkade. Ge dem en julgransfot och de säljer 
sin mormors själ till dig för en spottstyver. 
 Hur som helst, det var Aldos uppgift att sköta mutorna och 
snuten hade avtalat ett möte med honom nere i hamnen. Jag 
körde ned honom dit och satt kvar i bilen och väntade, lyktorna 
på för att ge dem lite ljus. Jag hörde inte så mycket där jag satt, 
men snuten var jävligt förbannad. Aldo tog det lugnt, som 
vanligt. Det var ju inte han som hade problem. 
 Men så verkade snuten lacka ur mer och mer, skrek och gick 
på, och till sist gav han Aldo en knuff i bröstet. Allt gick ganska 
fort, Aldo tog tag i honom och slog honom några gånger över 
skallen, slängde ned honom på marken och gav honom ett par 
välförtjänta sparkar. Sen rättade han till kostymen och gick ned 
mot kajen. 
 Då såg jag hur snutjäveln drog fram en pistol och började 
kravla sig upp. Snabbt som fan vred jag om tändningen och 
tryckte gasen i botten. Han hade kanske kommit halvvägs upp 
när jag körde på honom. Kroppen flög inte upp över 
motorhuven som de brukar när man kör på nån som står upp, jag 
körde rakt över honom. Fan, det var första och enda gången. 
Ljudet från en kropp som går sönder när man kör över den kan 
man nog aldrig vänja sig vid. 
 Efter att jag passerat honom, lade jag snabbt i backen och 
körde tillbaka. Den här gången lät det inte mer än när man kör 
över en grävling eller ett farthinder. Aldo stod kvar nere vid 
vattnet en stund. Sedan gick han lugnt upp mot mig, klappade 
mig på kinden. ”Bra jobbat grabben, det verkar som om man kan 
lita på dig.” 
 Efter det började han kalla mig för Elmo, efter hans 
brorson på Sicilien som också hade kört över en snut en gång. 
Kroppen dumpade vi i vattnet med ett par säckar cement. Den 
kvällen var första gången jag dödade någon. Och om jag själv får 
välja, den sista.” 

 
 

  



antagningsbeskedet 
”Fan, det var ingen rolig dag. Aldo hade dukat upp en riktigt fin 
middag. Han hade verkligen åldrats det senaste året och hade väl 
i princip avvecklat sin verksamhet i organisationen. Istället hade 
han spenderat tid med mig, presenterat mig för sina kontakter 
och så där. Det gav ju mig en hel del. 
  
 Å andra sidan hade han tvingat mig att gå i skolan hela 
tiden. Dessutom var jag tvungen att plugga som fan. Visst, det 
var inte speciellt svårt, jag har alltid haft lätt att lära mig saker. 
Men jag har aldrig förstått varför man skall gå i skolan. Det som 
jag verkligen behövde veta, lärde jag mig på gatan. 
 
 Nåja, han hade fått mig att söka någon advokatskit på något 
college någonstans. Han babblade om att det var advokaterna 
som styrde världen och att den gamla tiden var förbi. Vissa saker 
hade han väl rätt i, men andra kommer nog aldrig att ändra sig. 
Familjen kommer alltid att finnas kvar, och de gamla reglerna 
kommer alltid att respekteras. Men den här jävla utbildningen då. 
Naturligtvis kom jag in. Men, fan, jag vägrade. Rev brevet i 
småbitar och bad honom dra åt helvete. 
  
 I efterhand kan jag ångra att jag gjorde som jag gjorde. Men 
inte skulle jag väl ge upp allt som jag uppnått, bara för att följa 
hans vilja blint. Förhållandet mellan oss blev aldrig detsamma 
igen. Visst fortsatte vi att hålla kontakten och jag gav honom all 
den respekt som han förtjänade, men det kändes ändå som om 
vår tid var slut. Kort därefter dog han, jag saknar honom 
verkligen. Om jag nånsin haft en riktig far, så var det han.” 



recept (för val av karaktär) 



1. 

mozzarella med parmaskinka 
  pesto 

1 kruka basilika 
1 påse pinjenötter 
2 vitlöksklyftor 
50 g färsk spenat 
1/2-1 dl olivolja 

  tomatsås 

1 dl soltorkade tomater i olja 
3 msk olivolja 
1 vitlöksklyfta 

  rullader 

2 stora avlånga mozzarellaostar eller 4 mindre runda 
2 pkt parmaskinka 8-10 skivor 
grön pesto enligt recept ovan 
30 g parmesanost 
 
20-30 blad ruccolasallad 

 
 
  pesto 

 Mixa 1 kruka basilika, 1 påse pinjenötter, 2 vitlöksklyftor, 50 
gr färsk spenat, olivolja och pressad vitlök till lagom, lite 
tjockflytande konsistens. 

  tomatsås 

 Mixa soltorkade tomater i olja tillsammans med olivolja och 
pressad vitlök till lagom, ganska tunnflytande konsistens. 

  rullader 

 Skär mozzarellaosten i ca 1 cm tjocka skivor. Lägg varje 
skiva på en tunn skiva parmaskinka. Lägg en klick pesto ovanpå. 
Rulla ihop. Detta kan förberedas långt innan. 
 Servera med ruccolasallad på varje tallrik, lägg 2 rullader 
ovanpå, häll över lite tomatsås och riven eller skivad 
parmesanost. 



         2. 

pasta vongole 
1/2 habanero eller annan färsk peppar 
4 vitlöksklyftor 
4 msk olivolja 
en burk hela tomater 
ev. en dl passerade tomater 
en burk musslor + spad 
0,5 tsk salt 
4 port pasta  
4 msk finhackad persilja  

 
 Finhacka en halv habanero, skala och skiva fyra 
vitlöksklyftor. Stek vitlöken och habaneron hastigt i god olivolja. 
Tillsätt en burk hela tomater, samt ev passerade tomater. Tillsätt 
ett par msk musselspad. Låt koka ca tio minuter, rör runt under 
tiden så att tomaterna finfördelas. Salta. 
 Koka pastan under tiden, häll av och tillsätt ett par msk 
finhackad persilja. Rör ner en burk musslor i pastasåsen, låt 
musslorna bli varma. 
 Blanda sås och pasta, servera! 

 



 
 

 3. 

 saltimbocca alla romana  
4 st skivor kalvinnanlår  
4 st skivor Parmaskinka  
4 st salviablad  
smör eller margarin  
salt  
nymalen peppar  
1- 1½ dl Marsala-vin  
Kalvfond  

  
 Värm upp stekpannan. Medan den blir varm bankar du ut 
kalvinnanlåren så att dom blir riktigt tunna och stora. Lägg en 
skiva av Parmaskinkan på varje köttbit och därefter ett salviablad. 
Rulla ihop och fäst med en tandpetare. 
 Lägg rulladerna i stekpannan och låt dem bryna en stund 
runt om. Ta sedan upp dem och lägg dom på ett fat. Häll 
marsalavinet i pannan och vispa runt lite så att det blandar sig 
med stekskyn. Tillsätt kalvfond efter smak. 
 Red eventuellt av med lite lite arrowrot om du vill ha lite 
konsistens i såsen. Låt rulladerna puttra i såsen en stund. Köttet 
får dock inte bli för genomfärdigt, det får gärna vara en aning rött 
i mitten. 
 Servera t.ex med klyftpotatis. 

 



 
 

4. 

 beef braised with  

 onions and guinness 
ca 3/4 kg nötkött, t ex grytbitar 
2 gula lökar 
3-4 morötter 
2 msk smör eller margarin 
3 lagerblad 
2 msk vetemjöl 
1 flaska Guinness  
1 buljongtärning 
1-1 1/2 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
8-10 katrinplommon 
(8-10 rostade hasselnötter) 
persilja 

 
 Skär köttet i ganska stora tärningar. Skala, dela och skiva 
löken. Skala och skär morötterna i skivor. 
 Hetta upp fett i en stekpanna och fräs lagerbladen. Lägg 
dem i en ugnssäker form. Fräs löken och bryn köttet i omgångar 
och lägg över i formen. Lägg i morötterna. 
 Strö mjölet över allt i formen, rör om och häll i öl. Lägg i 
buljongtärningen, salta och peppra. Späd med lite vatten om det 
behövs för att köttet ska bli nätt och jämnt täckt. 
 
 Lägg lock på formen eller täck med aluminiumfolie. Sätt in i 
150°C ugnsvärme och låt sjuda 1 1/2-2 timmar. Rör om någon 
gång under tiden och späd med vatten eller buljong om det 
behövs. Blanda i katrinplommonen efter ungefär halva koktiden. 
Fyll gärna plommonen med nötter. 
 Smaka av och servera med kokt potatis eller potatismos och 
någon kokt grönsak, t ex gröna bönor. 
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